
● Aquesta temporada, se-
guint un treball previ fet en
les anteriors, els empresa-
ris teatrals fan una clara
aposta comercial pel gène-
re musical. Spamalot és un
dels de més pressupost. I
els diners invertits es no-
ten. Spamalot és un espec-
tacle vistós, colorista, que
no plany un euro. També
s’ha triat una direcció de
gamma alta com la de Tri-
cicle perquè l’obra convo-
qui un bon nombre d’es-
pectadors, ara al Teatre
Victòria, on es va estrenar
dimarts, i més tard en al-
tres escenaris, quan l’obra
surti de gira.

Aquesta intencionalitat,
ben segur que s’aconse-
guirà amb escreix. Spama-
lot, espectacle de Monty
Phyton, basat en la pel·lí-
cula de la companyia bri-
tànica Els cavallers de la
taula quadrada, és una
obra entretinguda, que fa
de bon veure. Té una virtut
molt d’agrair en un musi-
cal: el trànsit dels diàlegs
als números musicals es fa
amb naturalitat. Però té
una pega que ben segur
que no impedirà el seu
èxit: falta més mala llet en
els diàlegs i aniria bé algun
acudit genial de tant en
tant, d’aquells que fan pe-
tar de riure. Perquè Spa-
malot, a més d’un musical,
és una obra humorística.
Un humor que s’hauria de
moure entre la bajanada i
la transgressió, una com-
binació que pot semblar
antitètica però que Mon-
thy Phyton ha sabut mane-
gar amb prou talent al llarg
de la seva trajectòria. Spa-
malot és divertida, però
previsiblement divertida.

Amb tot, Spamalot és
un bon espectacle musical,
amb bones interpreta-

cions. Jordi Bosch fa un
Artús creïble. La seva di-
mensió de personatge ve-
nerable i madur justifica a
escena les limitacions dels
seus passos de ball. Una de
les perles de l’obra és Mar-
ta Ribera, que apunta una
línia del que podria o hau-
ria de ser un Paral·lel del
segle XXI, que actualitzés
el treball de la gent que va
trepitjar els escenaris de
l’Arnau o El Molino. Ri-
bera balla i canta amb se-
riositat, però, com és per-
cep a Spamalot, pot explo-
tar el vessant humorístic.
La barreja d’ironia, lluen-
tons, picardia i talent artís-
tic és el que va donar vida
al Paral·lel, una vida que
podria tenir continuïtat
amb la consolidació dels
musicals i amb una proli-
feració més gran d’artistes
amb els registres de Marta
Ribera, formada en una
sintonia plenament con-
temporània del que és el
teatre popular amb núme-
ros musicals.

La Marta no està sola a
l’obra, li fan bon costat ac-
tors com ara Julián Fontal-
vo, a qui surt brodat el pa-
per de l’escuder Patsi en la
genuïna línia dels Monthy
Python. També, tot i que
com a ballarí no passi de la
línia de correcció, Fernan-
do Gil té una presència que
es projecta amb força de
l’escenari al pati de buta-
ques, i efectiva és l’eixeri-
da presència del personat-
ge Sir Robin, interpretat
per Xavi Duch. També
acompleix el seu objectiu
Sergi Albert en el paper de
Sir Galahad.

Tot fa pensar que el
greal que busquen els ca-
vallers a l’obra el trobaran
els de Spamalot en forma
de platea sense cap butaca
buida.

El musical «Spamalot» s’estrena
en plena revifalla del gènere musical

JAUME VIDAL

El nou Paral·lel

Una de les escenes corals de Spamalot. / EL PUNT
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● El Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) i el Prin-
cipal de Palma van signar
ahir un acord de col·labo-
ració artística. L’acord es-
tableix la voluntat d’estu-
diar i valorar les propostes
de coproducció que per-
metin optimitzar els recur-
sos i incrementar la pro-
jecció artística dels espec-
tacles i dels mateixos cen-

tres de creació; la valora-
ció conjunta d’aquelles
propostes artístiques de
companyies que siguin
d’interès comú.

Aquesta temporada ja es
fa evident la voluntat dels
dos equipament amb la co-
producció a partir de la no-
vel·la de Mort de dama, de
Llorenç Vilallonga, adap-
tat per Marc Rosich i Rafel
Duran.

El TNC i el Principal de
Palma coproduiran de

manera estable
EL PUNT/ Barcelona

El Goya obre per
La Mercè
● Barcelona. El Teatre
Goya obrirà per La Mer-
cè. El 24 de setembre se-
rà el primer dia que ai-
xecarà el teló l’escenari
reformat (dirigit per Jo-
sep Maria Pou i sota
l’empremta de Focus),
amb les prèvies d’Els
nois d’història, d’Alan
Bennett. L’estrena de
l’obra i l’acte d’inaugu-
ració es reserva per al 3
d’octubre. Pou dirigeix
l’obra i encapçala un re-
partiment de dotze ac-
tors. / EL PUNT


