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El Life Café, un local sempre obert a les perfomances més agosarades, és un dels escenaris d’aquest clàssic contemporani del teatre musical. FOTO: ÀGATA CASANOVAS
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Si haguéssim de fer una llis-
ta en la qual figurés la data
d’estrena d’aquells especta-
cles que han vingut amar-
car l’evolució de la història
del teatre musical, evident-
ment, no hi podria faltar mai
la nit del 1957 en què els Jets
i els Sharks es van enfrontar
per primer cop a l’escenari de
West Side Story. O aquell dia
del 1968 en què els hippies ca-
belluts deHair es van colar
a Broadway. O l’impacte pro-
vocat per la irrupció, el 1970,
del musical conceptual de
l’Stephen Sondheim de Com-
pany. O aquella vetllada del
1975 en què les vides sempre
anònimes dels ballarins del
cor van prendre protagonisme
gràcies a A Chorus Line.
I, evidentment, en aquest

llistat al qual s’acaba d’incor-
porar (juliol del 2015) l’espec-
tacleHamilton –ara mateix,
la sensació de les sensacions
a la cartellera de Nova York–
no hi podria faltar mai el
26 de gener del 1996, el dia
que (precisament, vint anys
abans de l’estrena d’aquest
muntatge) Rent es va repre-
sentar per primer cop en un
escenari de l’Off Broadway,
tot just dos dies després de la
mort sobtada, als trenta-cinc
anys, del seu magistral cre-
ador, Jonathan Larson. Un
creador que sabia molt bé de
què parlava al seu espectacle,
perquè ho havia viscut en pri-
mera persona.

Penúria i creativitat
Curiosament, la idea de re-
convertir l’argument de l’òpe-
ra de Puccini La Bohème en
un musical rock no va partir
de Larson, sinó de l’autor tea-
tral Billy Aronson. Però Lar-
son va acabar per fer-se del
tot seva aquella primera idea,
i transformar-la en una obra
mestramolt personal que
té, alhora, quelcom de crònica
generacional.
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VINT ANYS DESPRÉS D’HAVER REVOLUCIONAT ELS ESCENARIS DE BROADWAY, ELS PROTAGONISTES DEL MUSICAL

‘RENT’ CANTEN PER PRIMER COP EN CATALÀ, I EL DIRECTOR DANI ANGLÈS FA REVIURE L’ALIANÇA DEL POBLENOU

Visca la vida bohèmia!

estat incorporats al repertori
que ofereixen les grans estre-
lles del teatre musical als seus
concerts. Però que, en qualse-
vol cas, i seguint els preceptes
del seu admirat Sondheim
(i, pel que sembla, l’admira-
ció era mútua), Larson concep
sempre com a part d’un tot te-
atral en què cada cançó està
plenament integrada a la dra-
matúrgia de l’obra.
Deixant de banda el notable

taller de teatre musical que
L’Institut del Teatre va pre-

sentar fa un parell d’anys, se-
rà el primer cop que podrem
gaudir de les brillants lletres
de Larson cantades en cata-
là, mentre ens fiquem en un
espai també emblemàtic –el
magnífic i teatralment infrau-
tilitzat Casino L’Aliança del
Poblenou– reconvertit en el
Life Café, el lloc de reunió (un
local real del Village que va
tancar el 2013) d’aquests col-
pidors, intensos, vitals, diver-
tits i alhora tràgics bohemis
de les acaballes del segle XX.

La generació retratada per
Larson (la seva, naturalment)
és aquella que, sacsejada per
la sida i marcada a foc pels
estralls provocats per l’he-
roïna, intentava sobreviu-
re al Nova York de finals de
la dècada dels vuitanta fent
servir la creativitat personal
com a arma contra la misè-
ria. No per res, Daniel Anglès
–que ja va actuar al muntat-
ge de l’espectacle estrenat al
Teatre Principal el 1999, i que
ara dirigeix i empeny aquest
ambiciós projecte– afirma
que la seva frase preferida de
l’obra és aquella que diu que
el contrari de la guerra no és
la pau, sinó la creació. Quan
Larson es va posar a escriu-
re Rent, feia anys que vivia
en caus tan insalubres i freds
com aquells on viuen els seus

personatges, es guanyava la
vida amb una feina de cam-
brer mal pagada, sabia el que
significava estar perdent
el millor amic per culpa del
maleït VIH, i, fins i tot, havia
passat per l’experiència que la
xicota l’hagués deixat per una
altra noia; precisament, una
de les línies argumentals que
segueix la seva obra.

Comencen les temporades
de l’amor!
De ben segur que fins i tot els
que no havíeu sentit a parlar
mai de Rent heu taral·lejat al-
guna vegada l’emblemàtic Se-
asons of Love, potser el tema
més cèlebre d’una obra que,
d’altra banda, va sobrada de
temes emblemàtics (Santa Fe,
La Vie Bohème, Light My Can-
dle, I’ll Cover You...) que ja han


