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La fórmula ‘Mamma Mia!’
CRÒNICA El musical torna a fer posar dret el públic del Tívoli

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Qui esperi canvis, sorpreses o revo-
lucions en la nova versió del musi-
cal Mamma Mia!, que s’acaba d’es-
trenar a Barcelona, que no s’acosti 
al Teatre Tívoli. La màxima que per 
a què s’ha de canviar el que ja fun-
ciona s’acostuma a aplicar sense ru-
bor en els musicals de gran format 
que triomfen a Broadway o al West 
End de Londres. La fórmula d’aquest 
juga amb cartes guanyadores per  
al públic mainstream, el que busca a 
les platees entreteniment pur. Aquí 
en té molt i amanit a més a més amb 
els hits d’un grup llegendari com 
Abba.
 Estrenat fa 16 anys a Londres, 
i 11 a Espanya, Mamma Mia! és un 
fenomen universal. En la seva ver-
sió espanyola ha tingut la fortuna 
de trobar una cara associada al per-
sonatge com ho està la de l’actriu 
Meryl Streep en la pel·lícula. És la de 
Nina, la intèrpret que més vegades 
ha encarnat a tot el món el perso-
natge de Donna, la mare que es re-
troba amb tres examants en el casa-
ment de la seva filla Sophie. La noia 
els convida tots tres perquè no sap 
qui d’ells és el seu pare. I al final se 
n’anirà de viatge amb el seu nòvio 
sense saber-ho. Història ensucrada 

com la que més i amb espai per al 
bon rotllo d’una comèdia i algunes 
pinzellades dramàtiques.

LLUM PODEROSA / El muntatge del Tí-
voli arriba perfectament greixat. 
L’escenografia, per exemple, és poc 
aparatosa a partir d’uns panells mò-
bils i altament efectius que el que 
busquen és recrear els paratges de 
les illes gregues que són una de les 
grans apostes del film. Una il·lumi-
nació intensa i cuidada realça la po-
derosa llum mediterrània.

 La successió d’escenes es produ-
eix a velocitat de creuer amb transi-
cions dinàmiques en una primera 
part amb més espai per a la comèdia 
(tancada amb una coreografia im-
pactant per a la cançó Voulez-vous) i 
una segona de to més dramàtic. Lla-
vors la veu de Nina explota amb mo-
ments realment brillants com la se-
va interpretació de Va todo al gana-
dor (The winner takes it all).

 Nina té al Tívoli dues sòcies excel-
lents: Olga Hueso i Eva Diago. Són 
les amigues de Donna i es mouen 
sempre amb gràcia i prestància. Per 
exemple, en una versió amb rivets 
aflamencats de Chiquitita o quan 
Hueso es marca un ¿Sabe tu mamá 
dónde estás? a ritme de rap, acom-
panyada de John Varo, un simpàtic 
i acrobàtic Chili, un dels ajudants  
de Donna. En l’elenc d’examants 
destaca la veu i la presència d’Albert 
Muntañola i la comicitat de Paul 
Berrondo, un actor multiusos que 
posa aquí una osca nova en el seu 
currículum.

KARAOKE FINAL / També va destacar la 
veu nítida de Talía del Val, una altra 
especialista en el gènere musical, 
com a Sophie la nit de l’estrena. És 
la cover de Clara Altarriba, que 
aquests dies acabava les seves funci-
ons al Teatre Nacional de Catalunya 
de l’obra Molt soroll per no res, i que 
s’ha incorporat aquesta setmana a 
Mamma Mia! L’espera un conte de fa-
des que acaba convertint el Tívoli 
en un karaoke amb el públic ballant 
a la platea uns bisos, amb elèctrics 
vestits ajustats i plataformes per a 
tothom, en què no falta un altre hit 
insuperable com és el tema Water-
loo. Abba forever. H 33 Nina, en una de les actuacions d’aquest mes al Tívoli.

RICARD FADRIQUE

L’obra se sosté     
sobre els grans          
‘hits’ d’Abba i                  
el carisma de Nina


