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Nit de Musicals: la nit en què el gran Broadway va
venir a Barcelona!
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Fa uns dies vaig començar una prèvia sobre Nit de Musicals dient: "el dia 21, la muntanya de
Montjuïc transportarà al voltant de 2.000 espectadors a Broadway". He de rectificar: ha estat el
gran Broadway, el dels millors musicals, el que va viatjar fins al Teatre Grec expressant-se en
català, amb els millors temes de tots els temps interpretats per les nostres millors veus. Els
comentaris espontanis a glop d'emoció dels espectadors que tenia al voltant -que això és
extensible a tot l'Amfiteatre- van ser incessants i clarament eufòrics. Als temes hi va haver
sorpreses, descobertes, recuperacions... tot fet de la millor manera, amb professionalitat,
sensibilitat i donant-ho tot, en un escenari ocupat pels músics de esplèndida Banda Municipal de
Barcelona dirigida pel Mestre Salvador Brotons. Amb aquesta modesta croniqueta vull agrair als
artistes i espectadors la nit que ens van donar. Com l'altre dia, hauré de fer veure que no escric
això des de Teatralnet perquè no sembli que escombro cap a casa. Som-hi!

Vaig arribar d'hora per fer allò tan paradigmàtic que fem a les cròniques d'anar apuntant VIP's.
Vaig seure en un pedrisset bloc en ma, però no vaig veure ni politics ni massa glamur català, més
enllà de la gent normal que es va mudar per anar a un teatre excepcional. Van anar passant
alguns actors, cantants, directors d'escena com ara Joan Lluís Bozzo, Xavier Mestres, Guillem
Albà, Àngel Llacer... Però aquests ja són dels nostres. Hi va haver una mica d'expectació quan va
arribar el Sergi Albert, però ni autògrafs ni selfies.

De sobte va aparèixer un súper autocar, probablement de més de 60 places. Eren gent de Sitges
majoritàriament, i alguns de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú: "Venim sovint a l'Auditori i al
teatre, sobretot a veure musicals. Aquest ens fa molta illusió perquè recordarem molts espectacles
que hem vist, al cinema i al teatre." Des del pedrisset vaig veure un grupet que anava fent viatges
a la taquilla. Eren els de la llista d'espera. "Ens vam despistar, ja fa molts dies que està ple. Però
ens han dit que hi ha convidats que de vegades fallen. I aquí estem!", em van dir. No sé si van
entrar tots o alguns, però l'Amfiteatre estava exultant, no es veia ni una cadira buida. Els Jardinets
del Grec també feien goig: la gent sopava, prenia una copa o, senzillament, parlava. I les granotes
cantaven! Tot era mot fluid, allà on hi havia cues s'acabaven ràpid. Això s'ha de dir, perquè
atendre vora 2.000 persones no és fàcil.

EL GREC S'OMPLE DE MÚSICA I DE MÚSICS

Anem als nostres llocs i comença l'espectacle. Els noms dels musicals lluïen projectats a la paret.
La BMB va obrir amb el sempre eficient That's entertainment versió concert. I comencen les
sorpreses: un duet entre el Joan i el Roger Pera, amb els papers canviats, el Joan era el fill. Potser
em va agafar en aquell moment en què ja tens ganes de sentir cantar, però al meu bloc de notes
vaig apuntar: Roger, sisplau, torna als musicals, canta! I és que va estar meravellós. Com ho va
estar la Muntsa Rius, el Sergi Albert, l'Anna Moliner -que va atrapar tothom amb un tema de My
Fair Lady, una mica teatralitzat-, la Diana Roig o l'Àngels Gonyalons, a qui feia temps que no
veiem i que va gaudir del luxe personal d'estar acompanyada al piano per l'Andreu Gallén, director
musical de l'espectacle.

Va arribar el moment West side story, que és el meu musical per generació. L'Elena Gadel ens va
regalar un Somwhere tota sola, que ens va fer emergir la gallina de piel a la (tercera?) onada de



calor del mes. Tot seguit, un grup de cantants format per Júlia Jové, Víctor Arbelo, Marta Capel,
Dídac Flores, Albert Bolea, Marc Flynn, Jan Forrellat, Bernat Mestre, Rubén Yuste, Marc Vilavella,
Nacho Melús, Benjamí Conesa i Lluís Parera van fer el Tonigth Quintet, ordenadament dividits en
dos bàndols. Els més rossets van fer de Jets i, els més morenets, de Sharks. Aquí també hi va
haver una mica de dramatització. Una curiositat: la traducció els va obligar a endarrerir una nit. En
comptes de Tonigth, Tonigth, deien Demà, a la nit. El Cor de Veus del Taller de Músics els va
rellevar, portant-nos un Rent més actual. I va arribar un altre gran moment: l'Ivan Labanda -quina
veu tens, nano!- amb un tema de Company. Darrere meu algú comentava: "Mira, aquest és elque
fa de Junqueres! Que bé que canta, oi, també? Una faceta nova!" No sé qui ets, però si em
llegeixes, et diré que l'Ivan fa molt de temps que canta musicals i que, efectivament, té una veu
preciosa i potent. I que la seva faceta nova és, precisament, la de un imitador molt camaleònic a
més de ser, ja abans, un esplèndid actor. Quin orgull de gent que tenim en aquest país, quin orgull
de Nit de Broadway! Tota l'estona, ovacions espectaculars.

Encara no ens havíem recuperat de la interpretació de l'Ivan, que apareix el Xavi Duch amb un
grup de 10 noies fent-nos un claqué. Al meu voltant estaven pletòrics, aplaudint i posant-se
dempeus. Van seguir moments molt bonics com quan la Mone va cantar el May be this time o la
Mercè Arànega se'ns va presentar com a cantant amb aquella Deixeu passar els clowns, amb una
altra lletra. I la Mercè Martínez, que va brillar amb un Gypsy molt dramatitzat, jugant amb el Mestre
d'orquestra fins convertir-lo en el seu pare.

FINAL RODÓ D'UNA NIT RODONA

La Nit que Broadway va venir al Grec va acabar amb One day more, de Les Misérables,
interpretada per un equipàs: Miquel Cobos, Victor Gómez, Gràcia Fernández, Neus Pàmies, Xavi
Navarro, Jordi Vidal, Jordi Llordella i Annabel Totusaus, al que va seguir un tema de A Chorus
Line, molt preparat per ser l'últim, ja que tots els artistes van venir a saludar baixant per les
escales enmig dels espectadors. En acabar, tothom dempeus en una ovació ja apoteòsica.

Potser m'he deixat algú, però no em vull oblidar de les tres escoles de música, cor d'Aules Coco
Comín, Eòlia i Memory, que han omplert l'escenari en diverses ocasions acaronant els artistes. I
d'una elegantíssima Elisenda Roca, directora escènica de l'espectacle, que va sortir a saludar. Ah,
si! M'he deixat el Daniel Anglès. I és que anava tan caracteritzat que no el vaig conèixer! Cobert de
lluentons i maquillat, era el misteriós home que va cantar un tema de La cage aux folles. Ho vaig
saber preguntant. I mira que el conec!

A la sortida, tocava allò de fer preguntes. Però només en vaig fer tres perquè tothom m'anava
dient més o menys el mateix: "Impressionant Xavi Duch, fantàstica Mercè Martínez, què bonic tot,
què àgil, no han parat ni un segon." Em vaig trobar en Carles Masdeu, un tenor musicalment molt
culte i que ara s'estrenarà (aquest diumenge) com a cantant de musicals. No va variar massa del
que havien dit els altres: "Esplèndides Muntsa Rius i Mercè Martínez! També m'ha agradat molt,
molt, el Sergi Albert. I en Xavi Duch, ésclar!"

L'Albert Miret, productor de l'espectacle, ha passat molts nervis aquests dies per tenir-ho tot a punt
i que no fallés res. No sé si li quedaran ganes de fer-ne un altre, però la recompensa va estar a
l'alçada. Poques vegades em vist l'Amfiteatre tan ple i amb el públic dempeus, entregat. Ho dic
-fent veure que no sóc de Teatralnet- per animar-lo a que continuï. Ha estat un espectacle
francament rodó.

Per als que no heu trobat entrades, ja ho sabeu: l'any que ve, al primer anunci del Grec, ja les
podeu encarregar!


