
Stage Entertainment va te-
nir molt d’èxit la tempora-
da passada a Barcelona.
Cabaret va arrencar les
prèvies per la Mercè i va
aconseguir 145.406 espec-
tadors en 32 setmanes
(67,9% d’ocupació) i
Mamma mia! es va estre-
nar el 29 de novembre (ja
en moment àlgid de la
temporada). En 34 setma-
nes van atraure 262.821
persones (un 57% d’afora-
ment en una platea de prop
de 2.000 localitats). Tam-
bé cal tenir en compte els
altres dos grans musicals
que van salvar els mobles:
Grease, amb un 80%
d’ocupació (132.659 es-
pectadors) al Victòria i
Boscos endins, de Dagoll
Dagom, al mateix teatre,
amb un justet 52% d’ocu-
pació (61.743 especta-
dors).

Tot i el vendaval de mu-
sicals, és cert que cada un
s’ha buscat un públic po-
tencial amb matisos. Mor-
tadelo & Filemón s’adreça
als que rarament han anat
al teatre i que riuran amb
les peripècies dels perso-
natges de còmic d’Ibáñez i
les cançons melòdiques de
l’Espanya de final de la
dictadura: una picada
d’ullet a l’Espanya cañí
sense complexos. Mamma
mia! remet també a la mú-
sica dels vuitanta però
amb un toc psicodèlic i eu-
rovisionista. Fama busca
el públic que li agradi més
el ball espectacular. Spa-
malot parteix del surrealis-

me de Monty Phyton pas-
sat per les ments endiabla-
des de Tricicle. Què apro-
fundeix en el fons de la
història i es fa còmplice
del públic jove que s’iden-
tificarà amb uns nois reti-
cents a l’ordre dels grans.
Finalment, Aloma capta el

públic més intel·lectual.
Pel llibret, la música in-
usual i la posada en escena
més austera.

Per a aquesta tempora-
da, la concentració de mu-
sicals ha començat, abans
d’arribar al setembre. Ja a
finals d’agost, es feien prè-

vies de Mortadelo &File-
món i Spamalot. Fama i
Mamma mia! es van estre-
nar al setembre. Les dues
últimes produccions han
estat les catalanes: Què i,
dijous, Aloma. Els musi-
cals han acaparat els grans
teatres de la ciutat (l’any

passat La Cubana va recu-
perar el Coliseum i ara, és
l’espai de Què). També el
Victòria s’ha decantat pels
musicals quan la tempora-
da passada apostaven pel
retorn de Josep Maria Flo-
tats per la porta gran (Sta-
lin) i que va funcionar a ta-

quilles de manera regular.
La Sala Gran del TNC va
obrir l’Any Rodoreda amb
una adaptació espectacu-
lar tot i que un pèl edulco-
rada de La plaça del Dia-
mant. Ara, la primera co-
producció torna a ser de

«Tutti-frutti» de musicals a Barcelona
L’entrada de la temporada de musicals es manté globalment freda: la multiplicació de l’oferta implica el repartiment de públic

Passa a la pàgina següent

JORDI BORDES / Barcelona

● Per a tots els gustos. El perfil dels es-
pectadors dels musicals de Barcelona són
diferents. Barcelona s’ha destapat aquest
2008/2009 com una nova capital dels mu-

sicals. Dijous es va estrenar l’última de les
grans produccions, al TNC. Tot i que
molts espectacles semblava que hi serien
tota la temporada, la inestabilitat del pú-
blic podria fer que molts reduïssin les pre-

visions i s’acomiadessin després de les
vacances de Nadal. Primera consideració:
el creixement de propostes no ha multipli-
cat el nombre d’espectadors; el públic
s’està repartint. Segona consideració: el

cost de l’entrada hi juga en contra, en una
conjuntura de refredament del consum.
Primera conclusió: l’idioma no serà un
element que garanteixi la pervivència dels
productes adreçats al gran públic.
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ELS MUSICALS A BARCELONA

● La companyia Dagoll
Dagom signa el musical
més arriscat, artística-
ment parlant. Tot i que la
peça atrapa l’especta-
dor, amb tocs d’humor i
amb molta tendresa,
Aloma és un musical in-
usual, ja que es distancia
d’una música fàcil,
d’una trama amable i
d’una coreografia bri-
llant. El treball a la Sala
Gran del TNC i que, pre-
visiblement, podria fer
gira el primer trimestre
de l’any vinent per tot
Catalunya, és agrada-
blement intel·ligent.
Adapta la novel·la ado-
lescent de Rodoreda
amb prou saviesa per
distanciar-se dels adjectius, tot
atorgant a l’escena aquella imat-
ge de casa senyorial que ha anat a
menys, decaient. No es limita a
la narració. La sap traspassar a
escena doblant el personatge
protagonista. L’Aloma jove (Ju-
lia Möller) explica la història i
les emocions més irreprimibles

del primer amor, l’adulta (Carme
Sansa) reviu el record i esdevé
l’ombra de la casa abandonada i
alhora de la Mercè Rodoreda,
desenganyada amb la vida. Lluís
Arcarazo l’encerta.

Anna Moliner, que ja va saber
treure suc de la Caputxeta Ver-
mella de Boscos endins, torna a

trobar la picardia com la noia
que ensenya la combinació que
vestirà el dia del casament (tot
cantant una peça de revista mar-
ca Mary Santpere). Gisela repe-
teix també amb Dagoll Dagom.
Ara no és la Ventafocs desvalgu-
da de Boscos endins, sinó una
malcarada Carol, un personatge

amb molta més mala llet
que la que es mostra.
L’escena es remata amb
un nen malalt que, en-
mig de les estrelles,
aconsegueix tallar la
respiració del públic, i
una mare resignada que
assumeix la falta d’amor
del seu marit. Els papers
masculins són fidels a la
mirada de Rodoreda
d’uns homes egoistes
(Josep Julién i Carlos
Gramaje), que obliden
l’amor quan se’ls fa
massa costós.
L’escenografia, de
Montse Amenós, amb
paravents on es projec-
ten fotos antigues del
port i també imatges en

color que evoquen les plantes del
jardí en les diferents estacions,
conviu perfectament amb aques-
ta partitura d’Alfonso de Villa-
longa. Joan Lluís Bozzo mou els
actors, amb una coreografia mí-
nima, sense que la peça caigui, ni
un instant, en un temible avorri-
ment. Llarga vida a Aloma.

Amarga Rodoreda
J.B. / Barcelona

«Aloma» a la Sala Gran del TNC

Quietud i tango, dos elements carismàtics de l’Aloma de Dagoll Dagom. / DAVID RUANO

● Segurament, el Tricicle ha estat
l’ham per assegurar l’èxit d’aquesta
obra. Un ham que potser no calia, tot i
que tampoc no és sobrer. El cas és que
el món dels Monty Python és un esquer
prou atractiu per atreure públic. A Ca-
talunya som força de Monty Phyton i,
lògicament, també força de Tricicle,
per la qual cosa, tot i les pegues que al-
gun torracollons pugui trobar al mun-
tatge, es tracta d’un obra divertida amb
una molt més que correcta interpreta-
ció en tots els àmbits: ball, cant i actua-
ció. El món paròdic dels cavallers de la

taula quadrada dóna molt de joc, l’úni-
ca pega és que els grans gags que van
crear els Monty Python en les seves
pel·lícules perden força perquè són co-
neguts per molts.

Però com que hi ha generacions jo-
ves que no van viure el moment d’es-
clat de la companyia britànica, pot ser
que ara puguin gaudir d’un esclat de
riure amb escenes com ara la de l’escu-
der que fa sonar uns cocos per imitar el
galop dels cavalls. Una escena equipa-
rable a Groucho Marx xisclant a la pla-
tea a Una nit a l’òpera, convertit en un
venedor de llaminadures.

Honor i riure

«Spamalot» al Victòria

JAUME VIDAL

● Stage Entertainment manté la presèn-
cia a la cartellera de musicals de Barce-
lona, després que va revolucionar el ga-
lliner l’any passat amb dues propostes:
Cabaret i Mamma mia! Totes dues van
funcionar, però és que el musical inspi-
rat en els hits d’Abba (un treball drama-
túrgic enginyós i amb una presentació
estèticament neta tot i el gran desplega-
ment tècnic que s’hi amaga) va ser el tret
de sortida per descobrir, que sí, que Bar-
celona tenia públic per a musicals, si es
feien apostes econòmicament arrisca-
des. Ara, l’obra sobre el dilema de qui és

el pare de Sophie ha perdut la noia (ha
passat a Què), però manté el cap de car-
tell, Nina. També té un altre comodí que
ajuda a atreure nous segments de públic:
la pel·lícula amb Meryl Streep com a
protagonista.

Mamma mia! és una obra en què tot
està delimitat mil·limètricament però
no ho sembla. Respira una naturalitat
que s’agraeix. Incorporacions al càsting
de Barcelona com ara les de Roser Bata-
lla i Muntsa Rius li donen una teatralitat
imprescindible per a un públic exigent.
Tot i així, per a molts, aquest musical és
la porta d’entrada al teatre.

Rebentar la banca

«Mamma mia!» al BTM

J.B.



Rodoreda (tanca els actes
del centenari del naixe-
ment de l’escriptora), però
es fa en clau musical amb
el mestratge de Dagoll Da-
gom: Aloma.

Els preus dels musicals
són elevats, volten els 40
euros el cap de setmana,
un handicap per uns dies
en què la crisi econòmica
omple els diaris. L’excep-
ció és Què (té el reparti-
ment més ajustat de tots)
que ajuda a fer atractiva la
proposta als mileuristes,
tot i que no sigui un musi-
cal només per a ells.

La llengua. Coco Comín
defensava que Fama i Mor-
tadelo & Filemón (les dues
produccions que ella co-
reografia) es fessin en cas-
tellà per arribar a més pú-
blic. Doncs, ja des de les
primeres setmanes s’ha
constatat que aquesta és
una raó ambigua: Fama es
va poder veure el 2004 a
Barcelona en versió bilin-
güe i va acaparar, certa-
ment, l’atenció dels espec-
tadors de musicals, en una
ciutat que hi havia renun-
ciat en part després d’histò-
rics daltabaixos econò-
mics. Ara, la peça continua
funcionant (per sobre del
50% d’ocupació, segons
les dades de què disposa
aquest diari). Per contra, el
musical de més pressupost
de la cartellera Mortadelo
& Filemón rarament supera
el 30%, un percentatge
molt inferior al de Stalin
del Tívoli de l’any passat,
per exemple. Què i Aloma
es mantenen molt per sobre
d’aquests resultats: l’atrac-
ció del que explica un mu-
sical i de com s’explica
també compta. I molt. Els
altres dos musicals (Mam-
ma mia! i Spamalot), que
també s’interpreten en cas-
tellà tot i que s’hi fa algun
tic al públic català, sí que
aconsegueixen un percen-
tatge d’ocupació elevat.

Ve de la pàgina anterior
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● Què és l’únic musical de la
cartellera de Barcelona que par-
teix d’una idea totalment origi-
nal. Al director Àngel Llàcer li
agrada recordar que va ser una
nit de gintònics quan van con-
vèncer Álex Mañas a desencallar
un projecte maleït. Havia de ser
un musical de petit format que
venien endarrerint feia uns deu
anys Manu Guix i Llàcer. Amb
l’any de creació, el musical ha
anat pujant com un pastís. Pri-
mer es deia si fer-lo en una sala
alternativa. De seguida, es va
trobar suficient complicitat per
traslladar-se al Borràs. Final-
ment, el musical ocupa i amplia
la boca del Teatre Coliseum.
L’ambició és molta i els puntals

sobre els que han anat muntant
aquest projecte són també apos-
tes personals. Mariona Castillo,
la indiscutible Sophie a Mamma
mia!, va abandonar el vaixell de
Stage. També Iván Labanda, un
actor que, mica en mica, s’ha
guanyat espai a la Sala Gran del
TNC o al gran aparador de la te-
levisió (Porca misèria), són dos
rostres que donen entitat a un
musical amb discurs. Hi ha co-
reografia i joc, però hi domina la
trama en què es procura una se-
gona ocasió per a uns joves me-
nors d’edat tancats en cel·les de
càstig. Cinc joves tenen l’opor-
tunitat de reinserir-se amb un ta-
ller de conscienciació de valors.

La peça té bons trumfos. La tra-
ma ha de captar l’interès del pú-

blic adolescent i dels pares. L’in-
conformisme vessa per tots cos-
tats. Per això, s’atreveixen encara
amb un musical en català. Per ai-
xò, juguen amb l’audiovisual
com si fos el cos de ball, al qual
aquest muntatge renuncia. La
música de Manu Guix s’interpre-
ta des del fons de l’escenari. Se’ls
veu disfrutar tocant en directe, un
luxe en relació als altres musicals
en què la música queda amagada
al fossar. Els reptes són de pes.
Han hagut de completar l’equip
amb actors molt joves, com Carla
Gaya, de 16 anys, que fa una noia
desinhibida. L’as de la màniga és
José Luis Cortés, el Moha. Vocal-
ment forma un triangle amb La-
banda i Castillo que aguanten el
pes vocal de la peça. Manu Guix

ha compost unes partitures que
tenen clar l’objectiu de fer moure
els peus al públic des de la butaca.
Ell mateix canta l’arrencada d’un
dels temes. La música, doncs, és
un puntal.

La trama, a vegades, peca d’un
llenguatge un pèl institucionalit-
zat (quan el jove monitor s’adreça
als seus interns) per una banda, i
tòpic (quan es barallen els nois
entre ells) per l’altra. Tot i que es
pretén jugar la carta del misteri
per anar descobrint les raons per
les quals cada jove té pendent un
judici, l’estructura no ho resol
prou bé. Però, tot i això, Què de-
mostra que es pot fer un musical
amb un tema d’avui, amb música
original i en català. Valents i
triomfadors.

Inconformisme i dret a segones oportunitats

J.B.

«Què» al Coliseum

Els cinc interns, en un moment del musical, fa unes setmanes./ EUDALD PICAS

ELS MUSICALS A BARCELONA

● La coreògrafa Coco Comín destaca
de Fama que és el muntatge més pensat
per als ballarins. No cal establir cap ex-
cusa més o menys rocambolesca ni for-
çar gens la dramatúrgia, perquè l’acció
transcorre en un escola d’arts a Nova
York. El musical té la sintonia de la sè-
rie de televisió dels anys vuitanta. És
un referent inoblidable que els juga
també a favor. L’estètica i l’espectacu-
laritat amb un taxi de Manhattan inclòs
convenç.

L’experiència es remunta el 2002,
quan la companyia del Teatre del Sol

de Sabadell, amb un currículum con-
trastat en les obres de text, es va aven-
turar en un segon musical (havien fet
un primer títol amb Working). Van fer
falta dos anys perquè el projecte pro-
fessional es consolidés, amb la incon-
dicional batuta de Coco Comín. Ara,
torna després d’haver superat les previ-
sions a Barcelona (van haver de sortir
del Tívoli per compromisos del grup
Balañà). Són al Paral·lel amb la satis-
facció que ja està tot rendibilitzat.A la
presentació aventuraven que el seu co-
miat podria anar més enllà de les 20
setmanes anunciades en un principi.

Amb el pas a favor
«Fama» al Teatre Apolo

J.B.

● Mortadelo & Filemón és un musical
que a priori pot aixecar per als amants
del gènere i del teatre en general una
mica d’urticària. La combinació de
cançons del repertori d’auto de xoc
dels anys setanta i de personatges de te-
beo pot induir a pensar en la caspa. Una
caspa d’aquella que ni per molts pro-
ductes revolucionaris que es facin ser-
vir (interpreti’s gran pressupost) es pot
eliminar.

Però els prejudicis fan molt mal. I a
més d’aquesta interpretació apriorísti-
ca n’hi ha una altra d’aquest musical.

Bon muntatge, rememoració d’uns te-
mes (adaptats amb gràcia) que formen
part de la biografia personal de cadascú
i recuperada per les generacions més
joves per programes televisius que
també solen rebre els pals que provo-
quen els prejudicis.

Si vostè es deixa de manies, i ha sor-
tit de l’armari reconeixent que a més
del Pink Floyd més psicodèlic també
havia cantat Pablo Abraira, i si encara
és capaç d’anar en transport públic lle-
gint un Mortadelo, pot anar tranquil·la-
ment a veure l’obra. S’ho passarà bé,
que no és poc.

Sense prejudicis
«Mortadelo & Filemón» al Tívoli

JAUME VIDAL


