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Xavier Cester De com l’aparent auge actual del musical a
casa nostra deriva de la presència de clons
de muntatges de Broadway o el West End

El club de la franquícia

H
i ha un miratge que
apareix amb persis-
tent regularitat: la
idea que Barcelona
és una capital desta-

cada del teatre musical. Ara ma-
teix tornem a viure un d’aquests
períodes gràcies a la coincidència
en la cartellera de diferents pro-
postes, més d’altres d’imminent
arribada. Una anàlisi simplement
quantitativa corroboraria la im-
pressió inicial. La realitat, però, és
més complexa, d’entrada perquè
s’oblida que els miratges són fe-
nòmens propis del desert. No és
pas el primer cop que s’ha enun-
ciat el mateix titular arran d’una
floració de musicals, llàstima que
normalment vagi seguida d’una
sequera de llargs mesos.

La situació actual té un ele-
ment específic que mereix co-
mentari: el predomini del musical
entès com a franquícia. L’exem-
ple més clar el tenim en el Caba-
ret que es representa al Teatre
Apolo i el proper Mamma Mia!
que, gentilesa de la mateixa pro-
ductora, Stage Entertainment,
arribarà al Barcelona Teatre Mu-
sical (analitzar l’evolució erràtica
de l’antic Palau dels Esports me-
reixeria un capítol a part). Resu-
mint, aquests espectacles són la
còpia, adaptació, clonació i/o calc
de muntatges originats en les
dues meques del gènere, el West
End i Broadway. Com si anés a un
Starbucks o un McDonald’s del
musical, l’espectador pot trobar
les mateixes sensacions arreu,
sense riscos ni sorpreses.

Per descomptat, hi ha ele-
ments positius, ja que no tothom
pot anar a Londres o Nova York
per gaudir d’espectacles que han
aconseguit una justa notorietat.

Emcee i les noies del Kit Kat Club en el ‘Cabaret’ recreat per Sam Mendes que s’ha representat per mig món, inclosa Barcelona ■ STAGE ENTERTAINMENT

Però no es pot deixar de banda el
risc d’homogeneïtzació que això
comporta, més que res perquè la
mal anomenada globalització
sempre sol anar en un sol sentit.
El talent local queda relegat a
donar cos i veu al que han creat
d’altres, amb escasses (o nul·les)
possibilitats de moure una coma.
Però hi ha un altre aspecte preo-
cupant en aquesta nova fornada
de musicals: l’arraconament del
català en un àmbit teatral on fins
no fa tant era dominant. Ja se sap

que és més fàcil baixar un graó
que tornar-lo a pujar.

Per sort, encara queden inicia-
tives que creuen en el musical fet
amb la sensibilitat d’aquí –que no
és ni millor ni pitjor però almenys
és la nostra–, que volen oferir la
seva mirada personal a grans tí-
tols del musical com és el cas de
Dagoll Dagom amb Boscos en-
dins, la peça que aviat estrenen al
Temporada Alta abans de fer tem-
porada al Victòria. És clar, parlem
de Sondheim, una de les patums

del gènere que, tanmateix, tindria
seriosos problemes per fer-se un
lloc en el Broadway o el West End
actuals, on la moda pels musicals
fabricats a partir de les cançons
de grups pop no té aturador.
Mamma Mia! és l’exemple més
paradigmàtic d’un fenomen que
ha conegut també fracassos nota-
bles. Vés a saber, potser la reper-
cussió planetària d’aquest hàbil
refregit dels temes d’Abba es deu
al fet que revela sense vergonya la
petarda que tots duem dins.

Com si anés a un
Starbucks o un
McDonald’s del
musical,
l’espectador pot
trobar les mateixes
sensacions arreu

Quadern de música

‘Willkommen’ a l’Apolo
@ El contrast era ben marcat el
dissabte a la nit en què el cronis-
ta va anar a Cabaret. Les famílies
amb nens es concentraven da-
vant el Victòria per veure l’exitós
Grease, mentre només els majors
d’edat entraven a l’Apolo. Si bé la
temàtica de l’obra de John Kan-
der i Fred Ebb no deu ser apta per
a menors, no és menys cert que
de la mirada que Cabaret ofereix
d’una societat en descomposició
abans de l’ascens, ja imminent, de
la intolerància nazi se’n poden ex-
treure moltes i profitoses lliçons.
L’espectacle en conjunt és força
vàlid perquè el punt de partida és
immillorable: l’obra és una de les
obres mestres indiscutibles del te-

atre musical, i la producció, un
clàssic contemporani.

Estrenat al Donmar Warehou-
se de Londres el 1993 i traslladat
a Nova York el 1998 (on es va
estar anys al llegendari Studio
54), aquest Cabaret revisitat per
Sam Mendes i Rob Marshall torna
a l’esperit dels relats de Chris-
topher Isherwood (nom incom-
prensiblement absent del progra-
ma de mà barceloní), que va que-
dar aigualit en l’original del 1966.
La figura ambigua, sàtira i lúcida
alhora, d’Emcee, el mestre de ce-
rimònies, s’erigeix en el veritable
epicentre fins a un final que gela
l’ànima per la seva evocació dels
camps d’extermini. El record de

l’immens Alan Cumming a Bro-
adway és d’aquells que no s’obli-
den mai, però Víctor Masán fa
una bona feina a l’Apolo, al costat
d’un repartiment equilibrat en
què destacava la Frau Schneider
de Patricia Clark.

Potser perquè n’esperàvem
més, la Sally Bowles de Marta Ri-
bera no ens va convèncer del tot,
excepte en un tema final enèrgic.
Ribera, en tot cas, és un bon
exemple del talent que Catalunya
genera en el camp del musical. I
això que no hem parlat d’un altre
capítol cabdal: quan tornarem a
tenir un musical compost per au-
tors remarcables com Albert Gui-
novart o Òscar Roig?Marta Ribera, Sally Bowles a l’Apolo ■ STAGE ENTERTAINMENT




