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'Fama' fa els primers passos al Teatre Tívoli 

• Les representacions del musical, que compta amb 22 actors, comencen demà

NÚRIA MARTORELL

L'elenc de Fama està ansiós perquè arribi demà. El dia en què començaran les funcions prèvies al
Teatre Tívoli del musical que han preparat durant mesos. Amb suor. El preu que tal com els adverteix la
professora Lydia Grant (Debbie Allen a la sèrie de televisió) han de pagar com a avançament al seu
somni. La línia que divideix la ficció de la realitat s'ha desdibuixat per a aquests 22 actors que figuren al
cartell. "Ara tenen la preparació d'un atleta olímpic, amb l'agreujant que no se'ls permet ni
esbufegar al final", va advertir Coco Comín, la responsable de les coreografies i codirectora artística
de l'obra, algunes hores abans que tingui lloc un dels últims assajos.

El d'ahir va durar fins a les dotze de la nit. Tot ha d'estar a punt abans de dimarts, la nit de l'estrena
oficial. Davant el públic. Davant els crítics. I davant el pare de Fama, David de Silva, el creador de les
conegudes sèrie i pel.lícula, que ja ha anunciat que serà present a Barcelona. Serà el primer cop que
veurà el seu fill parlant en català. Més ben dit, en bilingüe. "Molts dels personatges són hispans i, tal
com els exigeix el paper, parlen en castellà. Com el cubà, de mare asturiana, Amauri Rolando
Reinoso, que no acaba de dominar el català", va aclarir Comín, mencionant precisament l'artista que
interpreta el personatge més emblemàtic de la sèrie Fama, el conflictiu Leroy.

Però que ningú esperi que respongui a aquest nom. Per qüestions de drets d'autor, aquí es diu Tyron
Jackson. "Intento convèncer-los a tots i a mi mateix que el meu paper no és el més important. És
la manera que tinc de tranquil.litzar-me. No vull pensar que sobre mi recau aquesta
responsabilitat", va explicar Reinoso just abans que el cridessin a escena.

"Els meus companys són tan professionals com jo i tots ho fem de la millor manera possible. I
encara que sé que quan la gent pensa en Fama pensa en el personatge de Leroy, vull estar per
sobre d'aquesta pressió", va insistir l'actor, conegut també per la seva participació en sèries de tan
èxit com Un paso adelante, Policías, El comisario i Los Serrano.

Del seu Tyron-Leroy en va ressaltar la força i la il.lusió que posa a qualsevol dels seus actes. "És pura
energia; un volcà". Si bé va criticar els seus habituals "brots colèrics", una conseqüència, això sí, del
món d'on procedeix. "En realitat és un noi de barri que mira de sobreviure a l'escola amb els
mateixos mètodes que al carrer. Encara que després s'adona que comet un greu error". Sort que
l'estricta Miss Sherman s'encarrega d'ensenyar-li que "l'Acadèmia és un lloc per desenvolupar-se
també a nivell social i intel.lectual".

La lliçó, aplicada a la seva vida real, se la sap de memòria. "No crec que Fama m'hagi de donar la
fama". De fet, l'intèrpret cubà ja es considera un privilegiat. Superar un càsting de 700 candidats i poder
participar en aquesta obra és, va dir, un autèntic luxe. "Crec que ja he tri- omfat per mi mateix. Això
és fruit del meu esforç".



 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        22/04/2004

Secció: Exit /Espectacles  Pàg:71

La banda sonora del muntatge alterna música gravada i en directe, procedent d'un piano, un teclat, un
baix, una bateria i percussió. I el colofó el posa un Taxi checker, acabat d'arribar dels Estats Units. Un
vehicle d'aquells grocs i enormes --fa més de cinc metres de llargada-- que, com Fama, forma part del
paisatge sentimental de la dècada dels 80.

Alguns intèrprets de Fama, amb Reinoso-Leroy al centre, ahir al Tívoli.
Pere Batlle
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