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A suar la samarreta

Fama, el musical que ha marcat dues generacions, obre al Teatre Tívoli de Barcelona la seva
escola de somnis d´èxit

Ramon Oliver

Penseu què poden tenir en comú aquestes lluminàries del món de l´espectacle: Jennifer Aniston, nova
reina de la comèdia amb la mà trencada a fer un munt de friends; Jerome Robbins, el genial i ja
desapapregut coreògraf de West Side Story; Liza Minnelli, que ens va ensenyar que la vida és un
cabaret, i l´histriònic i ple de talent Al Pacino. Doncs bé, malgrat les diferències professionals i
generacionals, tots guarden a casa el títol de graduat per la High School of the Performing Arts de
Manhattan. Una escola probablement ni millor ni pitjor que altres en la seva especialitat, però sí, sens
dubte, la més popular de totes des que un bon dia del 1979 a algú se li va acudir convertir-la en
inspiració i escenari central d'una pel·lícula que s'anomenaria Fame. No us molesteu a buscar l'edifici
original si visiteu Nova York: es va cremar el 1984, just l'any en que va finalitzar també l'acció del
musical. Però l'esperit d'aquesta mena de mare de totes les acadèmies, el que la mateixa Coco Comín
defineix com l´estil "Fama" el trobareu fàcilment donat entre les sèries que fan Un paso adelante o els
"triunfitos" tan sàviament alliçonats per una Nina no gaire distant de la Miss Sherman que dirigeix
l'escola de somnis d’èxit que s’instal·la al Tívoli.

Hol·lywood està canviant
Però, com va començar tot plegat? Situem-nos al 1975. La sensació de Broadway es deia en aquell
moment A chorus line, un espectacle destinat a fer història i representar-se durant quinze anys
consecutius. Ni estrelles ni grans escenografies: per primer cop, els eterns secundaris, els components
del cos de ball que sempre queden a l'ombra d'una gran figura, es convertien en protagonistes absoluts.
També a Hol·lywood el musical s'estava transformant en una altra cosa. :L´era d'aquelles fascinants
fantasies filmades en grans decorats plens de magia i artifici era aigua passada. El 1978, el musical se
n'anava a la disco de la mà de Travolta: puja la febre del dissabte a la nit, s'imposen les coreografies
lumpen, els ambients urbans i gens sofisticats, els ballarins que suen o Algú pot imaginar-se Fred
Astaire tot suat? Paradoxa: va ser precisament la Metro Goldwyn Mayer, la major més emblematica del
musical clàssic, la que es va llençar a filmar Fame, arrossegada per l'empenta del productor David de
Silva, a qui, des de llavors, i per raons més que evidents, es coneix com a Father Fame, i que serà un
convidat de luxe a l'estrena barcelonina.

Un bon invent
 Aquest De Silva és home d'una sola idea, tot i que molt clara: no ha fet altra cosa que produir cada una
de les diferents versions del seu invent. A la pel·lícula, De Silva recollia clarament la lliçó d'A chorus line,
transportada al món d'una escola d'interpretació plena de pinzellades de realitat: l'estudiant que no se'n
surt per culpa del seu calamitós entorn social, el que comença a sortir de l'armari, l'afroamericà o la
hispana marcats pel fantasma de la discriminació... tots, units per la il·lusió d'arribar a l'èxit a través del
treball dur. Oi que tot plegat fa una certa olor d'american dream en estat pur? Doncs res millor per
explicar-ho que un director tan anglès com Alan Parker. Per cert: al càsting de la pel·lícula s'hi va
presentar, sense cap èxit, una noieta anomenada Madonna. Molts anys després, la diva se'n venjaria
convertint-se en protagonista absoluta d'una altra pel'licula de Parker, la poc memorable Evita.

L a Fama catòdica
El 1982, i després que la pel·ícula hagués recaptat dos-cents milions de dolars i guanyat un parell
d'Oscar (millor cançó i millor banda sonora), no hi havia cap dubte que donar per acabada la moda
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Fama hauria sigut un crim comercial. D'altra banda, res millor per anar seguint avenços i patiments
d'alumnes i mètodes pedagògics del professorat que una bona sèrie. Capítol rere capítol, i al llarg de
cinc temporades (del 1982 al 1987), els índexs d'audiencia acabarien de convertir Fama en fenomen
universal. En realitat, i com passarà també després amb la versió escènica, aquesta Fama no compartia
gaires coses amb la pel·lícula original, deixant de banda l'inevitable De Silva i la coreografa i actriu
Debbie Allen, durant anys l' encarregada de coreografíar també les cerimònies deIs Oscar. 

Una qüestió de drets
 Per què canvien els noms deIs personatges? Perquè, de fet, al teatre no sentireu ni una sola de les
cançons de la pel·lícula, més enlla d'uns fragments del llegendari tema central? Raons artístiques? No.
Més aviat qüestió de drets i de picabaralles entre productors que no volen cedir terreny, de vegades ni a
canvi de preus astronòmics. Aixo sí, hi ha una frase pronunciada per la professora Grant (la recordeu,
recolzant-se sempre en el seu bastó?) que es pot sentir més o menys igual a cada una de les tres
versions: "Teniu grans somnis? Voleu fama? Bé, la fama té un preu, i tot just és aquí on començareu a
pagar-lo". Veritat que a més d'un de vosaltres li ha agafat un calfred de nostalgia a l'esquena recordant
aquesta sentència? Fa poc, el públic americà la triava com una de les vint-i-cinc millors frases mai
pronunciades en una pel·lícula o programa televisiu.

El dur camí cap a Broadway
Tan aclaparador va resultar l'impacte televisiu, que ben aviat el mercat discogràfic patiria una invasió de
gravacions de The Kids from Fame, i començarien també a realitzar-se concerts en directe que van
arribar a ornplir sales de seixanta països diferents (d'on devien treure OT i UPA idees similars?..; que
espavilats!). En aquest moment, a Father Fame se li encén un cop més la bombeta. "I si muntessin un
musical?". Potser us creureu que, atesa la repercussió de la marca Fama, tot va ser tenir la idea i bufar i
fer ampolles. Ni parlar-ne. Arribar a Broadway costaria déu i ajuda, i més d'una dècada d´espera.

De Miami a Estocolm: 
La versió teatral s'estrenava a Miami el 1988, i malgrat que tot va anar prou bé, ni un sol productor de
Nova York es va interessar pel projecte. Això sí, al cap d'uns mesos l'espectacle es convertia en un hit a
Estocolm. Per fi, el 1995, Fame s'instal·lava a l'altra gran capital mundial del musical, el West End de
Londres. Des de llavors s'ha continuat representant, tot i que amb períodes d'interrupció, i ha canviat
tres cops de teatre. Resultat? Més de cinquanta milions de lliures recaptats, una dada que segur que no
ha passat per alt al Grup Balañà a l'hora de decidir-se a coproduir el muntatge de Barcelona, per primer
cop després de setanta anys d'activitat empresarial. És cosa d'anar obrint nous camps, no sigui que això
deIs toros s'acabi. A Anglaterra, cada any s'ofereixen un mínim de cent muntatges amateurs d'un
espectacle que ha sigut vist ja per dos milions i mig de britànics i, com a mínim un parell de catalans,
Coco Comín (que se'l va empassar quatre cops seguits en un mateix cap de setmana) i Ramon Ribalta,
responsable del Teatre del Sol de Sabadell, a qui li va faltar temps per comprar els drets de l'obra. I´any
passat ja n'oferia un primer muntatge més modest a Sabadell, però amb molts elements comuns amb el
representat al Teatre Tívoli.

Gratinat a la catalana
Hi ha espectacles (Cats, Rent, El fantasma de l'òpera...) que funcionen com una franquícia
internacional: si els compres, has de respectar al peu de la lletra el muntatge original. No és el cas de
Fama. És cert que hi ha uns mínims: conservar totes les cançons, no canviar sota cap circumstància
l'origen ètnic d'un personatge, tenir un cos de ball de com a mínim vuit ballarins(just els que us trobareu
al Tívoli, que tampoc estem per a despeses innecessàries). Pel que fa a la resta, tot queda en mans de
Coco Comín, que s'encarrega de les parts musicals i coreogràfiques, i Ramon Ribalta, que s'ocupa deIs
aspectes interpretatius. Diuen que quan Jerome Robbins i Robert Wise van codirigir la versió
cinematogràfica de West Side Story van acabar barallats i ni es parlaven. Això no ha passat pas als
assajos de Fama. La Coco i el Ramon han parlat llargament -com és natural quan es barregen idees
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creatives diferents- i també han discutit força, que cada un és molt seu a l'hora de defensar la seva
particular visió de l'espectacle. Més encara si tenim en compte que l'ambiciós projecte té la mirada
posada en una gira per tot l'Estat i, si les coses funcionen, una possible estrena madrilenya.

La força del ball:
 Amarada com està de la versió anglesa (recordeu el seu maratonià weekend), la Coco assumeix sense
embuts que la companyia local, amb una mitjana d'edat força més baixa que la de Londres, difícilment
podrà superar el gran nivell deIs britànics a l'hora d'actuar i cantar. Però quan es tracta de la ballaruca,
la Coco. compara la coreografia amb els canelons i afirma que als de Londres els manca un bon
gratinat, la força (són potser els eterns efectes de l'anima llatina i mediterrània?) que sí que es trobarà
aquí. D'altra banda, i com que està convençuda del mal gust tradicional deIs anglesos en temes de
vestuari, ella mateixa s'ha encarregat de dissenyar els drapets que lluirà cada un deIs vint-cinc membres
d'una companyia seleccionada a través d'un càsting pel qual van passar més de set-centes persones,
sense comptar les sol·licituds que van quedar fora per overbooking. Una companyia en la qual els
estudiants porten la veu cantant; precisament una de les mancances que Comín troba al llibret teatral
(potser per deformació professional?) és que permet molts pocs moments de lluïment al professorat,
aquí un estament força més secundari que al cinema o la televisió. Bé, tampoc és cosa d´enganyar-se:
la Coco té clar que aquest és un musical lleuger, a la millor un pel superficial. Però també que és el més
emblemàtic per a tothom que ha somiat algun cop que veia el seu nom a les marquesines mentre
cantava allò de “Fame: I want to live forever..."
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