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Juan Carlos Olivares L’èxit de ‘Grease’ ha creat novament certes
expectatives sobre el musical a Barcelona,
però la quarantena és obligada

El musical a Barcelona

A
l Paral·lel s’ha produït
un petit fenomen. Gre-
ase, el musical, és un
èxit popular. Ocupació
del 95% i continuïtat

assegurada fins a finals de tempo-
rada. Per Butaca Stage –un tripar-
tit de nous productors– ha estat ar-
ribar i moldre. Repercussió medià-
tica, la justa. La taquilla funciona
sola i han aparegut efectes col·late-
rals, com la revenda per Internet.
Fins i tot Ricard Reguant s’ha alli-
berat de cert anatema. Per fi un
èxit sense peròs a la ciutat que, se-
gons ell, el va forçar a l’autoexili
professional. El miracle del talent
no s’ha produït, però Grease és un
excel·lent exemple de bon aprofi-
tament dels recursos disponibles:
econòmics i humans. Un projecte
equilibrat, amb una intel·ligent re-
lació entre diners invertits i patri-
moni artístic reunit.

Però amb l’èxit arriben les espe-
culacions. És el moment del musi-
cal a Barcelona? Un èxit aïllat no és
senyal de renaixement d’un gène-
re. Tres setmanes abans s’estrena-
va al Villarroel Merrily we roll
along, el musical de Sondheim
amb el qual El Musical Més Petit ce-
lebrava el desè aniversari, que no
va ser una festa. Una altra dada per
confirmar que la història del musi-
cal a Barcelona és un compendi
d’episodis atípics.

La convenció no encaixa en
aquest relat. Si algun cop hi va
haver una certa il·lusió de maridat-
ge entre el gènere i la ciutat, va ser
per la suma d’uns projectes que,
d’entrada, no fan mercat. Les man-
cances materials, de preparació es-
pecífica i projecció turística impe-
dien reproduir aquí referents in-
ternacionals, però al mateix temps
oferien més llibertat per apropar-

El musical ‘Grease’ és un èxit popular, amb un 95 per cent d’ocupació i la continuïtat assegurada fins a final de temporada ■ TONI ALBIR / EFE

se al gènere sense complexos, des
de punts de vista alternatius. Així
s’han d’entendre les aventures per-
sonals de Dagoll Dagom i La Cuba-
na, una resposta que encaixava en
la personalitat desacomplexada
d’aquella Barcelona. És molt possi-
ble que en l’actual tessitura psico-
lògica de la ciutat –molt més cons-
cient de la seva imatge i projecció–
alguns d’aquells èxits, com Antavi-
ana i Glups, no tindrien la mateixa
repercussió.

També és atípic el paper dels te-

atres públics de l’època, amb inici-
atives comSweeneyTodd de Mario
Gas (Centre Dramàtic de la Gene-
ralitat), Company de Calixte Biei-
to (Lliure-Mercat de les Flors) o El
Musical Més Petit en la primera
temporada del TNC. Tots aquests
espectacles, més elrevivaldefensat
per Reguant-Gonyalons i la frescor
de Coco Comín, van generar la sen-
sació que el musical era un gènere
propi de Barcelona, amb un poten-
cial prou important per, fins i tot,
exportar un model autòcton.

Amb els primers fracassos es va
albirar la cruesa de les falses il·lusi-
ons. Barcelona no tenia ni té el pú-
blicperpermetreunaexplotacióde
llarg recorregut, les productores
són fràgils, no existeixen teatres
privats preparats per a majors am-
bicions i, sobretot, s’ha perdut
l’oportunitat de crear complicitats
amb un model propi. L’èxit de Gre-
ase és un cas aïllat que pot dur a
certa reflexió de com rehabilitar el
gènere a Barcelona. És un primer i
petitpascapaunapossiblerealitat.

Si mai hi va haver
una certa il·lusió de
maridatge entre el
gènere i la ciutat, va
ser per la suma d’uns
projectes atípics

Quadern de teatre

On és la festa?
@Perserrealistes, les futuriblesas-
piracions de Barcelona d’ocupar un
lloc rellevant en l’explotació de mu-
sicals topen amb un ineludible obs-
tacle: on? L’únic intent recent de
crear una infraestructura capaç
d’albergaraquesttipusd’ambicions
(el Palau d’Esports transformat en
Barcelona Teatre Musical) no s’ha
saldat amb l’esperat èxit comercial
que assegurés la continuïtat del
projecte. En l’etern limbe es troba
el Coliseum, una possibilitat que té
en guaret la casa Balañá, tot i que
novament larealitat–l’edifici iunes
mides difícils–s’entesti a deixar un
altre castell a l’aire.

Quan fa uns anys la factoria Dis-
ney va pensar en Barcelona com a

seu dels seus espectacles musicals
–en competència amb Madrid– es
va fixar en la imponent façana del
Coliseum. Aquesta imatge els per-
metia exportar a Europa
l’ampul·lós pastiche camp que van
aixecar al New Amsterdam de
Nova York. No va poder ser. La ciu-
tat no va oferir altres alternatives i
Disney se’n va anar. Igual de pinto-
resc va ser el projecte d’aixecar una
megacarpa al número 1 del carrer
de Marina. Era una idea megalò-
mana d’un empresari alemany que
pretenia destinar aquell espai a un
musical dedicat a Gaudí, un perso-
natge que comença a guanyar-se la
fama de donar mala sort a l’espec-
tacle. El solar ha quedat com des-

angelat mirador sobre el Mediter-
rani, lluny dels seus somnis preo-
límpics, quan el seu destí era acollir
el gran palau de congressos de Bar-
celona. Mentrestant, al Fòrum s’ai-
xeca un nou Palau de Congressos i
la carpa Telefónica, dedicada a pro-
mocions musicals.

Ara mateix l’on és una qüestió
secundària. Balañá ha abandonat
el Novedades –teatre d’un cert pe-
digrí, fins i tot estètic–, Anexa ja té
el Victòria i Focus encara es llepa
les ferides. Aquí acaba la terna de
possibles productors locals amb
ganes de ser arquitectes. La nova
entesa empresarial sorgida amb
Greaseésunaincògnita,comelseu
desig de fixar plaça a Barcelona.Malgrat l’èxit d’alguns musicals, no hi ha teatres preparats ■ JORDI SOTERAS


