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Fama, joves a la recerca de l´èxit

Pep Tugores

El fenomen de Fama va néixer el1980, quanes va estrenar la pel.lícula d' Alan Parker. 

El 1982 van comem;ar les emissions de la serie televisiva a la cadena nord-americana NBC. El 1988 es
va estrenar el musical al Teatre Coconut Grove Playhousede Miami, i actualment encara es representa
en molts països. Els diversos formats amb que Fama s'ha pogut veure presenten diferències
substancials pel que fa a I'argument i als personatges, encara que David de Silva és el creador tant de
la pel.lícula com de la sèrie i I'obra de teatre.

EI27 d'abril s'estrena al Teatre Tívoli de Barcelona la història d'aquest grup d'estudiants d'interpretació,
dansa  i música durant el seu pas de quatre anys per l'Escola Superior d'Arts Interpretatives de Nova
York. L'obra, de regust agredolç, explora una sèrie de qüestions que preocupen els joves d'avui, com
ara mantenir alta I'autoestima, la recerca d'una identitat pròpia, la lIuita contra els prejudicis, el domini
de la propia ambició i el perill de les drogues. Tots, però,són joves aspirants a famosos. I per això han
de ser forts. Fama conté una vintena de temes cantats, a més de tota una sèrie d'interludis musicals.
Les coreografies, creades per Coco Comín, complementen un espectacle que aposta per I'estètica,
encara que té com a ingredient principal la música. Fama esta produïda pel Grup Balañá, Coco Comín
CreacionsTeatrals i el Teatre del Sol de Sabadell, amb la col.laboradó del Centre Cultural Sant Cugat.
Els productors han adquirit els drets de I'obra, pero el resultat final serà el fruit del treball de Coco
Comín -directora artística i coreògrafa-, Ramon Ribalta -també director i escenògraf- i Oleguer
Alguersuari -director musical- amb el repartiment de 27 actors, cantants i ballarins, escollits en un
càsting de més de 700 aspirants, dirigit per Dani Angles, en el qual van haver de fer proves semblants a
les que passen els mateixos personatges. Aquest classic del teatre musical va ser dut a escena pel
Teatre del Sol la temporada 2002-03, i I'èxit va motivar Ramon Ribalta a fer un projecte més ambiciós i
en I'ambit professional. Deis 27 actors, 8 provenen del muntatge sabadellenc, mentre que 6 no havien
treballat mai en un musical. D'altres, com Ester Bartomeu, Yolanda Sikara, Albert Muntanyola, Xavier
Mestres, Damaris Martínez, Sandra de Victoria..., han participat en altres musicals. Ambtot, la mitjana
d'edat és baixa. Són joves plens d'energia i entusiasme que aspiren a la fama, que mai s'ha de
confondre amb una cosa efímera, ràpida i fàcil d'aconseguir sense esforç.

Jordi Lladó
(foto)
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