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Julià Guillamon

Rosemary’s Baby

Per veure el darrer partit del Barça de la Champions,
vam quedar amb uns amics, no ens vam adonar que
noel feienalacadenahabitual ielvamhaverd’escol
tarperlaràdio.Quanesvaacabar, iesvaacabarlaro

da de premsa, ens vam enganxar a la cua final deRosemary’s
Baby deRoman Polanski, que feien en un canal temàtic. Feia
moltquenolaveia iemvameravellar.Estàmoltbé lasensació
de totdegentquevolque faciselquenohasde fer,que t’afala
guen i t’amanyaguen perquè ho facis: les manyagueries i els
afalacs no poden acabar més malament. Vaig tenir ganes de
veure la pel∙lícula sencera. I, el cap de setmana, vaig aconse
guirneunacòpia.Eraunacòpiabasadaenlaversióespanyola
que en el seumoment va passar al cinema o a la televisió. De
maneraquequanRosemarysurtnueta, ambtotdesímbolssa
tànicsdibuixats a lapitrera, a les cuixes i alsmalucs, el so can
viaientralaversióoriginalanglesa.Ésunapeçaconceptualin
voluntària: cadacopque faltaun tall, s’ha restituït amb laver
sióoriginal.Així tothompotveure comfuncionava la censura
espanyolael 1968.
Peròel quemésm’ha impressionatde lapel∙lícula ésqueen

diferents escenesperds la ideadel temps fins alpuntqueveus
cosesquenopodenserdecapmanera.Perexemple:Rosema
ry està embarassada.Enllocde lespíndoles vitamíniquespre
parades comercialment, el doctor Sapirstein li dóna arrel de
tanis. Un amic de la família desconfia d’aquesta substància. I
aleshores penses: ara ho mirarà a la Viquipèdia. Hosti no: és
1968,nohihaviaViquidèdia!Despréselmaritdelanoiamirala
tele. Té la pantalla a unpamdel nas. I penses: està jugant amb
l’ordinador.Hostino:el1968nohihaviaordinadorspersonals.
FinalmentaRosemary li arribaun llibrequeparladelbruixot
AdrianMarcato.Tornes apensar: aramirarà laViquipèdia i...
Hostino,quesom1968 inohihaViquipèdianiordinadors!

La gent recorda
sempre que Win
ston Churchill va
començar passant
revista a un regi
ment d’hússars a
cavall i que va aca
bar amb míssils
nuclears. No vol
dria compararme

ambChurchill, peròquanvaigcomençaraescriureprofessio
nalment, feia servir un programa que es deia WordPerfect,
gravavaelsdocuments enundisquet, veniaunmissatger amb
unamoto,recolliaeldisquetdinsd’unsobreibrummm,elduia
alloc.Unatemporadaquevaigestaral’atur,enlamevafitxade
laSeguretatSocial, en llocdeperiodistahiconstava,pererror,
perforista.Elsperforisteserenelsprofessionalsqueforadaven
les targetesquefeienfuncionarels cervells electrònics.Hetin
gutamics(eldoctorAntoniVilanova,críticdeliteraturaaDes-
tinoals anys seixanta) quequanmarxavendevacances envia
ven l’article a la redacció... pel recader! I tot i aixòveig ordina
dors i viquipèdiesper tot arreu i emcosta fermecàrrecqueel
1968 les coses no eren com ara, potser pel fet que Rosemary
necessitavaurgentment laViquipèdia i el seumarit jugaramb
l’ordinador.Siamiempassa,comdeuenveurelespel∙lisillegir
lesnovel∙lesd’aquellaèpocaelsquenohanconegut resmés?

Un amic de la família
desconfia de l’arrel de tanis
i aleshores penses: ho
mirarà a la Viquipèdia

MarioGasestrenarà alLiceu
‘Elhombrede laMancha’
Elmusical, de la productora Stage, anirà després aMadrid
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El director de teatreMario Gas

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Mario Gas torna als musicals per
la porta més gran: la de la mega
productora global Stage Enter
tainment, responsable a Espanya
de títols comMammaMia! –que
la setmana vinent s’estrena al Tí
volibarceloní– iElrey león, que fa
unsquantsanysqueformapartde
la cartellera madrilenya. El crea
dor català, quedurant la seva car
rera ha dirigit amb enorme èxit
musicals com Follies, Sweeney
Todd,Guysanddolls,A little night
musiciGolfusdeRoma, entred’al
tres, tornarà a l’agost a un gènere
en què es mou com el peix a l’ai
gua ambEl hombre de laMancha,
el popular musical nordamericà
inspirat en les aventures del Qui
xot i de Cervantes creat per Dale
Wasserman, Joe Darion i Mitch
Leighel1964iquejahatingutuna
llarga vida per tot el món: els
grans Sophia Loren i Peter O’To
ole li vandonarvidaal cinema.
A Espanya als anys noranta el

musical va ser protagonitzat per
José Sacristán com a Cervantes/
QuixotiPalomaSanBasiliocom a
Dulcinea. El nou repartiment en
cara s’ha de confirmar. La pro
ductora i Gas ara per ara han
anunciat que es tractarà d’una
versió de l’obra “nova, moderna i
propera, creada de zero a partir
del llibret i de lamúsica originals
peròrespectuosaamblahistòria i
la meravellosa partitura”, així
comques’estrenaràenunllocpoc
habitual per als musicals, però
amb el qual Stage té un acord per
poderocupar l’escenarielsmesos
quenohihaòpera:elGranTeatre
del Liceu, on El hombre de la
Mancha passarà tres setmanes a
cavall de l’agost i el setembre del
2016 abans d’anar, a l’octubre, a
fer temporada al Teatro Nuevo
AlcaládeMadrid.
D’aquestamanera, la gran pro

ductora europeademusicals Sta
ge, la filial espanyola de la qual té
laseuaMadrid, tornaaferungest
de complicitat a la capital catala

na,onalgunsdels seusmuntatges
no han aconseguit les xifres que
esperaven.IaixíStagetambés’as
socia amb un dels grans genis del
musical d’aquest país, amb qui la
directorageneraldeStageaEspa
nya, Julia Gómez Cora, fa temps
que volia treballar però no es do
navenlescircumstànciesadequa
des: normalment Stage munta
musicals amb una estructura que

javefetadefora,siguiBroadwayo
elWest End, i hi ha poca llibertat
peralscanvisquepodria introdu
iralgúcomGas.Encanvi, ara té la
possibilitatdemuntarlasevaprò
pia versió d’un musical amb una
direccióque ja se li vaoferirara fa
gairebé vint anys –la versió que
van protagonitzar Sacristán i San
Basilio– però que va acabar re
nunciant per diferències amb el
productor. Amés amés, Gas farà

l’obra amb un equip de luxe:Ma
ría Pagés crearà les coreografies,
Paco Delgado, candidat a l’Oscar
pel seu treball a la pel∙lícula Los
miserables, farà el vestuari, i el
dissenyador de l’escenografia se
rà Tom Pye, nominat als premis
TonyperElviolinistaa la teulada.
AEl hombre de laMancha, que

arribarà a escena just per al quart
centenari de la mort de Cervan
tes, es proposa un joc de teatre
dinsdelteatre.MigueldeCervan
tes i el seu criat estan tancats en
una masmorra amb més delin
qüents que els fan un judici per
quedarse amb els seus béns. Per
defensarse, l’escriptor munta
unaobra onell i la resta depreso
ners són els protagonistes. Una
obra que és el Quixot. “És un joc
escènic molt bonic, gairebé un
joc de commedia dell’arte, amb
personatges que interpreten
altres personatges. Tots els cri
minals a la presó adopten perso
natgesqueCervanteselsdistribu
eix i junts somien, iCervantes so
mia en la mesura que somia Don
Quixot. Elmuntatge s’allunyadel
glamur imostracomunapersona
és capaç de convertir un lloc llò
brecenunfocusdellum,defanta
sia,demàgia”, explicaGas.!

María Pagés crearà
les coreografies
delmuntatge i
l’escenògraf serà
el britànic TomPye


