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PEIO H. RIAÑO

I al final, el gust amarg del vençut.
“Si hi ha res que hagi après en la
vida, és a saber quan les coses
s’acaben”. Paraules de Dimitri
Weissman, un vell empresari tea-
tral que, 30 anys després, ha reu-
nit les coristes que van fer brillar
els seus espectacles. És l’última re-
presentació abans que el teatre es
converteixi en un garatge, és una
nit especial. Tot s’ensorra, és l’úl-
tim sopar i el ressò lluminós de les
veus torna farcit de desengany.
Alguna cosa els ha fet tornar

desconfiats. Deu ser el color cre-
ma del paper de la paret, digue’n
matrimoni. Deu ser la ressaca dels
èxits. Ressaca és una paraula llet-
ja. però desitjable, diu el poeta. I a
MarioGas, el responsablede la pri-
mera adaptació del mític musical
Follies, de Stephen Sondheim, en
un teatre espanyol, li agraden els
comiats. I sense plànyer-hi esfor-
ços, a més.
Hi ha 40 intèrprets en escena,

una orquestra de 20músics i tot el
que no es veu que fa possible que
sigui espectacular. En aquest bom-
bardeig cosmètic, Gas s’ha reser-
vat un lloc privilegiat. Hi interpre-
taWeissman, sí, el que sap reconèi-
xer quan el teló ja no aguantamés.
El que apaga els llums. El que
s’acomiada dels bons temps, de les
vaques grasses, del passat on el
mónes podia permetre el teatre, la
felicitat.
“La festa s’ha acabat!”, les come-

tes ja no són de Weissman, són
d’Esperanza Aguirre. Però podri-
en ser les d’Ana Botella –que tam-

poc no és una de les coristes de
Gas–, l’alcaldessa mantindrà el di-
rector al capdavant del Teatro Es-
pañol fins que se li acabi el contrac-
te.Follies arriba amb41 anysde re-
tard, però ho fa amb soroll polític.
Al capdavall, ja no hi ha diners

per a més plomes. Tampoc a Fol-
lies, que es construeix, a la primera
part, desdels records, enunanarra-
ciómarxa enrere sobre referències
a allò que es va perdre, la revenja

implacable del temps i les cendres
picades. Sota les ruïnes, més runa:
enmig d’aquest retrobament amb
les frustracions professionals
emergeixen els cors que habiten
l’hivern. Sondheim va reservar el
desemparament per a les dues pa-
relles que, després de tres dècades,
no troben sentit a estar juntes.
Si a la primera part el runam és

el que ha deixat l’èxit, la segona
se’l reserva per al més dolorós, el

de l’amor. Llavors les cançons de
Sondheim i el llibret de James
Goldman es fan feridors i des-
trossen l’ésser humà, des de la
paròdia fins al cinisme, fent-lomi-
ques gràcies a les ambicions. Tite-
lla patètic a la mercè de les debili-
tatsmés capritxoses. Si a la prime-
ra part la construcció és sòbria i
ombrívola, a la segona és radiant i
eixordadora. Allò que les aglutina
totes dues, la coral i l’íntima, és

aquella trama fantasmal sobre la
qual es cusen records i contradicci-
ons. Gas aconsegueix mantenir
aquella nebulosa fantasmagòrica
de l’original, però hi ha coses que
realment no funcionen.
Els esculls vénen, precisament,

de l’aspecte que ha fet més forro-
lla: el repartiment. Si al teatre pú-
blic la qualitat ha d’anar per da-
vant del reclam, qui sentit té–si no
és per recalcar una broma del di-

rector– fer l’ullet a personatgespú-
blics que encaixen en el paper de
supervivent? A ningú no se li esca-
paque, entre la vasta selvamediàti-
ca produïda per aquest país, hi ha
prou estrelles –i estrelles deslluï-
des– a punt per acomiadar-se amb
aquest caramel.
I vet aquí que l’agredolç I’m still

here arrossega el llast de la ridícu-
la caricatura de la vida de Massiel
(Carlota Campion), que escomet
el paper ambunentregat entusias-
me cañí, però que queda tan lluny
de la sofisticació de Shirley Bas-
sey, Elaine Paige, Anne Miller o,
fins i tot, la sòbria ironia amb què
el va brodar Carol Burnett. Hi ha
etiquetes que ja ni el teatre no es
pot treure de sobre.
El personatge de Carlos Hipóli-

to, un altre reclam, deixa veure
ambcomptagotes el talent enlluer-
nador que té com a actor. Broda el
paper de Benjamin Stone quan no
ha de cantar o ballar, és a dir, en
l’últim quadre abans del primer
tall, on afloren tots els draps bruts
de la parella, amagats durant anys.
Pura erupció de ràbia. I tanma-
teix, no podem deixar de lloar els
esforços que fa per estar a l’altura
del més gran de tots els musicals
de culte, que deixa un bon gust de
boca al finalLive, laugh, love, abso-
lutament commovedor.
El millor encert d’Hipólito és

Vicky Peña, que interpreta la seva
dona, Phillys Rogers: àcida,
desconsolada, desorientada, hàbil.
Amb el seu reflex n’hi ha prou per
aixecar la menyspreable grisalla
en què s’ha convertit el seu marit.

Follies

Comiat, el luxe s’apaga
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Follies

TEATRO ESPAÑOL
MADRID

Llibret: James
Goldman; música i
lletra: Stephen
Sondheim; direcció
musical: Pep Plade-
llorens;
direcció: Mario
Gas. Fins el 8
d’abril. www.tea-
troespanol.es

Un instant d’un dels números de ‘Follies’ al Teatro Español de Madrid / FOTOS ROS RIBAS

Asunción Balaguer a ‘Follies’
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Un dels moments àlgids de la fun-
ció és Could I leave you?, una me-
ravella recelosa, venjativa i des-
bordant, escomesa amb una pre-
cisió tan determinant que hauria
de ser d’accés lliure per admi-
nistrar-se-la, en solitud, dues o
tres vegades cada hora. El cinisme
de Sondheim aguanta de mera-
vella l’adaptació al castellà, no és
la tònica.
Però per càustica, Teresa Valli-

crosa (Stella Deems), una llengua
que crema amb Who’s that wo-
man?, en què pregunta al mirall
qui és aquella dona d’allà i on han
quedat tots aquells anys brillants.
Immillorable. Asunción Balaguer
(Hattie Walker), tot i que forma
part de l’esquer, és l’últim refugi
de la tendresa quan canta Broa-
dway Baby, que als 86 anys encara
voldriaque tots els somnis se li fes-
sin realitat perquè la il·luminés el
neó d’una gran viamusical. Encer-
tadíssima, també, la desbocada
electricitat clown amb què s’ha
construït l’escena de Buddy’s Blu-
es, on PepeMolina i els seus acom-
panyants superen, de ben segur, el
gran Gene Nelson.
Tanmateix, hanpassat tantes co-

ses des que Sondheim va estrenar
Follies a Broadway, que ara ja gri-
nyola veure la neuròtica Sally Du-
rant (interpretada per Muntsa
Rius) caminant entre la boira bai-
xa, amb la gavardina i lamaleta, ab-
sorbida per un to malenconiós
quan canta Losing my mind… Res
nopot tornar a ser comal principi,
després que els Pet Shop Boys la
van tocar per a Liza Minnelli. El
temps no respecta res, encara que
sigui amb deix d’homenatge.
És curiós que Sondheim no

s’atrevís a destruir del tot els seus
personatges per salvar-se ell d’una
de les tramesmés incautes i super-
ficials que s’hagi pogut imaginar.
Es va estimarmés obrir-los la sorti-
da d’emergència al penediment
per salvar-los. |

IGNACIO JULIÁ

L’escenificació de Paris 1919, que
John Cale va portar al Primavera
Sound, va ser una vivènciamusical
inesborrablede l’any passat.Acom-
panyat per la jove orquestra de
cambra barcelonina BCN216, l’ex-
travagant mestre gal·lès tornava a
la vida la seva obra més celebrada,
sense per això abandonar la para-
doxa que sempre el va perseguir.
Aquell viatge magistralment or-
questrat des del rock a l’Europa
d’entreguerresqueneix quanes fir-
ma el tractat de Versalles, i per
tant presagia futures catàstrofes
històriques, havia estat gravat el
1973, a la remota Los Angeles, amb
el suport dels californians Little
Feat. La seva revisió va activar una
d’aquestes rares experiències que
compensen la devoció per aquest
músic total defugit per l’èxit, artis-
ta incomparable en la seva bipolari-
tat creativa. Les boniques cançons
de Paris 1919 van sonar aquell ves-
pre amb majestàtica perspectiva
històrica, apuntalant aquesta crei-
xent noció d’unamúsica pop el re-
ciclatge continu de la qual sembla
que l’està portant al col·lapse.
Vistós i satisfet en el seu kilt

verd, a continuació Cale va come-
tre la gosadia de portar-nos de cop
al present, estrenant
unes cançons que van
sorprendre la jove
afició, i van causar
una unànime re-
pulsa crítica. Dels
romàntics pas-
satges en què

es rememoren infantils nadals
gal·lesos, plou refrescant Beaujo-
lais sobre elsChampsÉlysées, es vi-
atja per una idíl·lica Andalusia, i
un pot prendre el te amb Graham
Greene, o ja que hi estem posats
amb Macbeth, s’arribava abrupta-
ment al creador sempre fugint de
l’anquilosament, contemporani en
essència i sonoritat, capacitat tant
per al lirisme i com el sarcasme.
Aquelles vinyetes d’actualitat no
podien comparar-se al material
ressuscitat, és cert, però aclarien
qualsevol dubte sobre la viabilitat
sostenible en algú de la seva edat.
Desprésd’aquell intemporalmirat-
ge, el que procedia era una instan-
tàniade la seva circumstància actu-
al, no uns quants clàssics més, no
una altra relíquia Velvet. Per què
neguem crèdit a qui insisteix, com
és el seu deure artístic, a despren-
dre’s de l’ahir per continuar atala-
iant l’horitzó?
John Cale va complir 70 anys el

9 de març passat, set dies després
que els complís la seva nèmesi Lou
Reed; “sempre vaig saber que em
portavaavantatge”, reconeix a l’ini-
ci de la seva terriblement sincera
autobiografia, What’s Welsh for
zen. Nascut en un poblet al sud de

Gal·les, fill de miner i mestra
d’escola, Cale serà prodigiós

però indomable aprenent
de violinista al Golds-
mith College londi-
nenc. És fill del seu
temps, impermeable
a la disciplina del con-

servatori –The Aca-

demy in Peril, va titular un dels
seus primers discos–, obsessiva-
ment atret per l’avantguarda i el
rock. El 1963 desembarca a Nova
Yorkambunabeca que li ha conce-
dit el compositor Aaron Copland;
estudiarà aTanglewood, sota la tu-
tela d’IannisXenakis. Aviat es des-
via capa l’experimentació, i partici-
pa en una peça de piano de John
Cage que dura divuit hores i s’en-
trega a un reverberant minimalis-
me al Theater of Eternal Music de
LaMonte Young. La trobada for-
tuïta amb un rapaç Lou Reed fruc-
tificarà en la gènesi de Velvet Un-
derground, i Cale aportarà una
perspectiva sònica d’horripilant
puresa al prolix poemari urbà del
seu soci, tallant l’arrel del blues
que ancora el rock i alterant el seu
curs per sempre.
Comespotpassar per alt unahe-

terodòxia tan vocacional recrimi-
nant-li les seves noves collites des-
prés d’haver-nos delectat amb Pa-
ris 1919? A ell, que una vegada va
interpretar una peça que consistia
a cridar-li a una planta fins que es
pansís? Si hagués fet atenció, el pú-
blic primaveral hauria comprès
que Catastrofuk capta l’immiseri-
cordiós present al qual ens ha por-
tat l’especulació financera, amb un
desvergonyiment similar a com, a
Hey Ray, recorre els anys 60 des
de la còmica descreença de qui els
va viure pròxim a oh! Andy War-
hol. Són dos dels cinc talls de l’EP
ExtraPlayful,material quepuntua-
rà els seus pròxims concerts, verte-
brats sobre un repertori gens auto-
complaent, destil·lat a partir d’un
frenètic passat: la seva trilogia a Is-
land Records dels 70 –Fear, Slow
Dazzle, Helen of Troy–, el seu pas
per l’escena novaiorquesa del
punk –va produir el precedent
Horses de Patti Smith– i actuaci-
ons a CBGB, recollides en l’aspre
Sabotage/Live. És veritat que els
anys 80 serien erràtics, espatllats
per la cocaïna i la falta de con-
fiança en la seva capacitat autoral,
però ens llegarien una crònica tan
estremidora com Music for a New
Society i conclouen en la revàlida
simfònica Words for the Dying,
adaptació del poeta gal·lès Dylan
Thomas.
Ocupat des d’aleshores musi-

cant cinema europeu i en ocasio-
nals produccions –acaba de publi-
car-seConflict&Catalysis: Produc-
tions & Arrangements 1966-2006,
periple que va de Stooges a Happy
Mondays–, tornaria amitjans de la
dècada passada al seu relegat ves-
sant rock amb dues magnífiques
propostes, Hobo Sapiens i Black
Acetate. Un pròxim àlbum, les lla-
vors del qual van caure aquell ves-
pre en terreny erm, l’agafarà amb
70 anys d’encomiable vitalitat, els
seus cabells blancs virats a algun in-
sultant color i l’instintiu desig de
continuar al dia. És a dir, amb el
seu prominent nas ja al pròxim ca-
fèmatutí. Permolt que aixòdespis-
ti elsmoderns… tres o quatre dèca-
des més joves que ell. |

JohnCale Septuagenari però tanpoc
autocomplaent comsempre, elmúsic britànic
torna aBarcelona

La inesgotable
inquietud

John Cale

SALA APOLO
BARCELONA

20 de març.
www.sala-apolo.
com; el 21, Sala
BBK, Bilbao; 23,
Auditori Casa de
Cultura, Avilés;
24, Palau de
Congressos, A
Coruña; 25, Joy
Eslava, Madrid; i
27, Auditori de la
Diputació, Màlaga

...........................

John Cale en un
retrat del 2007
a Los Angeles
(Califòrnia)
DAN TUFFS / GETTY


