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Chicago avui és un títol in-
discutible en el repertori
de musicals universals. Fa
14 anys que està en cartell
a Broadway. Però, en reali-
tat, la primera versió del
reconegut Bob Fosse, de
1975, va passar sense pe-
na ni glòria. Presentar una
sàtira dels mitjans de co-
municació i de la corrup-
ció els dies que va esclatar
el Watergate “va eclipsar
l’obra”, justifica Moira
Chapman, directora de
producció de Stage. La se-
gona vida, 21 anys més
tard i propiciada per l’últi-
ma parella sentimental de
Fosse, la coreògrafa Ann
Reiking, sí que va fer fortu-
na, fins avui. Ara Stage
Entertainment presenta
per primer cop a Barcelo-
na el musical calcat al que
es pot veure a Broadway. A
Barcelona, Coco Comín ja
en va fer una versió el
1997 al Teatre Arnau i Ri-
card Reguant, el 2000.
Chapman qualifica la peça
de molt actual, tot i els
anys d’estar en cartell,
perquè sempre es poden
“trobar molts exemples”
de situacions corruptes i
periodisme sensacionalis-
ta.

Chicago a Barcelona fa-
rà una estada de set set-
manes improrrogables al
Tívoli, a partir del 22
d’aquest mes. Les protago-
nistes són Velma (Marta

Ribera) i Roxie (Maria
Blanco). L’obra explica
com una dona decideix
matar el marit per fer-se
famosa i, a partir de lla-
vors, vendre la seva carre-
ra d’artista. Velma Kelly ja
és una artista consumada i
Roxie, la noia que vol
triomfar partint d’una pla-
taforma tan inusual com
ser una assassina del seu
marit.

El repte de la versió de
Reinking (que manté el lli-
bret de Fosse i la música de
John Kander) és de pre-
sentar-ho “tot a la vista”,

comenta Chapman. Com
si fos en format concert,
els músics són dalt de l’es-
cenari. El to és molt ele-
gant, tot i abocar “molta
sensualitat i molta carn”.
Els mateixos actors facili-
ten els canvis d’espais i un
joc de llums complex. No hi
ha foscos, “tot és una con-
tinuïtat”. L’obra homenat-
ja els circuits de vodevil
dels anys vint, tot i que la
música és de mitjan segle.
L’ambientació i el vestuari
poden fer recordar el mu-
sical Cabaret. Repeteix en
el repartiment Marta Ri-

bera, que en aquella ocasió
feia de Sally Bowles. Per
Chapman, Sally és ingè-
nua i no té grans qualitats
a escena, mentre que Vel-
ma representa una prime-
ra artista. Tot i així, sí que
veu un paral·lelisme en els
dos personatges: “Tenen
força interior, són dones
lluitadores, supervivents.”

Més enrere, encara
L’obra parteix d’uns fets
reals que es van publicar al
Chicago Tribune el 1924.
La periodista, que va fer
fortuna explicant assassi-

nats de dones de manera
frívola, va pensar que po-
dria ser també matèria
per a una comèdia. Efecti-
vament, el 1926 va aixe-
car una delirant producció
amb el títol de Chicago i,
només un any més tard, es
feia una versió cinemato-
gràfica.

Després d’una tempo-
rada en blanc, Stage torna
a Barcelona amb un do-
blet. A més de Chicago,
també presenta l’ambicio-
sa producció Los misera-
bles, que pretén estar tot
l’any al BTM. ■

Corrupció i música
J.B.
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Stage Entertainment presenta ‘Chicago’ al Teatre Tívoli, la versió original
del musical de Broadway que va trigar 20 anys a ser reconeguda per la cartellera

Velma (Marta Ribera) al centre interpretant el tema ‘All that jazz’, en un instant del musical ■ STAGE ENTERTAINMENT

Chapman veu
paral·lelismes
entre ‘Chicago’ i
‘Cabaret’: Sally i
Velma “són dues
lluitadores”

Vila-seca dedicarà aques-
ta setmana al món del pia-
no fins a vuit recitals d’alt
nivell a l’Auditori Josep
Carreras. La programació
arriba de la mà del Con-
curs Internacional Paul

Badura-Skoda, que es va
celebrar per primer cop a
aquest municipi del Tarra-
gonès l’any passat, i que
enguany (any en què des-
cansa la competició) s’ha
reconvertit en un progra-
ma de recitals i classes ma-
gistrals per a joves.

Els recitals es van obrir
ahir amb la figura que dó-
na nom al concurs, Paul
Badura-Skoda, considerat
un dels principals refe-
rents del classicisme i de

l’escola vienesa de pianis-
tes. Badura-Skoda va in-
terpretar peces de Mo-
zart, Beethoven i Strauss.

El cartell es completa
amb els noms de Leonel
Morales, Cecilio Tieles,
Luiz de Moura Castro, Vla-
dick Bronevetzky, Valerio
Premuroso, Boris Ber-
man, Karst de Jong i Pier-
re Réach, que és també el
president de l’entitat coor-
ganitzadora, Piano First.

Els recitals tindran la

particularitat d’anar pre-
cedits per classes magis-
trals dels pianistes al Con-
servatori de Música de Vi-
la-seca davant d’una selec-
ció de 26 joves pianistes
vinguts de diversos països.
“L’idioma musical té mol-
tes possibilitats, i aques-
tes classes els ofereixen
l’oportunitat de descobrir
coses noves”, va detallar
Réach. Cada alumne po-
drà assistir a cinc classes
magistrals. ■

Vila-seca convida els mestres del piano
Nou pianistes
oferiran recitals i
classes magistrals
fins dissabte

Azahara Palomares
VILA-SECA

Badura-Skoda va oferir ahir una prèvia del recital de la nit
acompanyat dels alumnes de la classe magistral ■ A.P.


