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roadway ha entrat al
Barcelona Teatre Musi-
cal (BTM). Sí. Ho ha

fet amb una peça contrastada,
per la seva història còmica en-
sucrada i per una música d’Ab-
ba a la qual no li pesa el temps.
A l’estrena no li van faltar fans
a Benny Andersson, amb el seu
rostre peculiar, un pèl rovellada
i un vestit fosc ben distant de la
brillantina d’Abba de fa 30
anys. L’obra té un repartiment
compensat entre cares conegu-
des, capacitat d’interpretació i
entusiasme juvenil. Stage En-
tertaiment ha trobat tots els in-
gredients perquè el producte
funcioni. Per ara, sembla que el
públic respon (una setmana
abans de l’estrena s’havien ve-
nut 35.000 entrades) però falta-
rà que ho refermi les pròximes
nits. Aquests milers de perso-
nes, amb un aforament de 1.800
localitats, s’acaben en un mes
justet. I la intenció és que la in-
versió de quatre milions d’eu-
ros duri tota la temporada (en la
roda de premsa anunciaven,

B

com a mínim, cinc mesos). És
afortunat començar una crítica
fent càlculs d’aforament i de
costos? En un musical comer-
cial per tots els cantons és im-
prescindible. Dit això, celebrar
l’entrada d’un nou producte
que situa Barcelona al mapa
dels grans musicals (encara que
sigui en el mercat dels clònics i
en castellà) i que pot ser la porta
d’entrada de nou públic a la
producció escènica catalana.

Mamma mia! és a Barcelona
per la insistència de Nina. Això
és el que diuen, si més no, els
productors d’aquesta peça.
Evidentment, Nina és Donna,
la mare soltera que ha construït

una fonda en una petita illa gre-
ga alhora que ha educat la seva
filla, Sophie. Nina fa de dona
turmentada que només les se-
ves amigues de l’ànima i l’emo-
ció de les darreres escenes li
treuen el rictus d’ànima en pe-
na. Canta bé i és còmplice amb
la resta de repartiment. Al seu
costat té dues velles companyes
de quan Barcelona era la inci-
pient capital del musical, a mit-
jans dels anys noranta: Muntsa
Rius (Tanyia) i Roser Batalla
(Rosie). Cal dir que les dots
d’actriu de Batalla guanyen la
partida i aporten unes pauses a
l’acció reconfortants. Si a Ma-
drid era Tanyia la que aixecava

el riure del públic amb les seves
exageracions castisses, ara és
Rosie la que es fica el públic a la
butxaca, afortunadament.

Una altra secundària amb ai-
res de protagonista és Mariona
Castillo, una actriu catalana
que va debutar amb el Mamma

mia! de Madrid i que repeteix a
Barcelona. Debuta professio-
nalment a casa i augura una car-
rera espectacular per la seva
gràcia i emotivitat, tant quan
canta com quan balla o fa les rè-
pliques. Una descoberta que va
permetre estrenar a Madrid i
que guanyarà més pes a Barce-
lona. Sophie roba el dietari de
la seva mare i descobreix que té
tres possibles pares: els deci-
deix convidar al seu casament i
així esbrinar qui és dels tres.
Albert Muntanyola (Sam), Xa-
vier Mestres (Javi) i Carles
Sánchez (Bruno) juguen prou
bé els arquetips de sensible ar-
quitecte, enyoradís directiu de
banca i aventurer escriptor.
Muntanyola és el que pateix
més musicalment, obligat a
cantar en una tessitura compati-
ble a la de Nina.

Mamma mia! s’ha de llegir
com un gran espectacle compa-
rable al Cirque du Soleil o, fins i
tot, a un concert de Bruce (tot i
que cada referent tingui el seu

públic potencial). El públic ca-
talà pot agrair les picades
d’ullet en català: quan Tanya
recorda que el seu pare li reco-
manava abans del primer casa-
ment un advocat pel divorci; es
fa un altre gest al col·lectiu ho-
mosexual quan el Javi de l’es-
cena ara és el Xavi (que viu
amb el Josep Maria); quan el
noi, Sky (Juan Vázquez), diu
que la tradició a Barcelona de
les festes de solter és acabar
amb calçotets per les Rambles.
Finalment, Nina, amb una entu-
siasmada emoció pregunta, en
català, al públic si vol un bis.
Són gestos de Stage que no vol
fer enfadar el sector cultural ca-
talà a casa seva. Ningú s’estra-
nya que Grease, produït per fir-
mes catalanes, es faci en caste-
llà i, en canvi, Stage tem una
campanya en contra. És
d’agrair el gest però té un punt
d’amargor. El cantant es fa seu
el públic fent una salutació en
llengua originària, però sentir
com un artista de la casa et pica
l’ullet amb la llengua de quasi
tots, dóna la imatge que la co-
mercialitat (la globalitat no en-
tén de fronteres) els ha conver-
tit en una mena d’estrangers
sense agafar cap pont aeri. Feli-
citats Mamma mia! Es mereix
ser un èxit.
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