
◆ E S P E C T A C L E S ◆42
A V U I

dilluns

30 de maig del 2005

JORGE PASCUAL / EFE

‘Cabaret’ ha aconseguit sortir de la vulgar clonació per convertir-se en un bon musical

QUADERN DE TEATRE

Teatre accidental a Madrid
J u a n C a r l o s O l i v a r e s

L’
horitzó de Madrid és un territori
estratificat. Com a Bangkok, l’angle de
la mirada és determinant per traslladar
l’ull cap a visions del passat o del futur.
Alçar la vista a Bangkok és sentir-se
empetitit pel vertigen tecnificat del

segle XXI. Si es baixen els graus suficients per topar
amb el carrer, Orient desplega per les voreres la
longevitat ancestral de fums i mercadejos. A Madrid, el
nivell visual que limita amb l’arc de la Puerta de Alcalá
és un regal de la perspectiva i el paisatgisme
decimonònic. El terra és propietat de l’abandó i la línia
superior de l’horitzó, una lloança a l’especulació.
Dignitat clàssica, atractiu lumpen i la llei del mercat en
un mateix mapa urbà i teatral.

DIGNITAT CLÀSSICA
El Marquina de Madrid i el Poliorama de Barcelona

competeixen per ajudar a pujar El mètode Grönholm a
fenomen teatral. Els espectadors de l’un i l’altre són
un ròssec continu sense que la crítica arrufi el nas
per l’èxit de masses. La coincidència en positiu de
públic i crítica atorga automàticament l’autor i la
seva obra d’una dignitat atemporal, la categoria de
clàssic popular. El mètode és un altre exemple de
l’habilitat anglosaxona de Galceran per convertir
l’artifici en un valor positiu, per fer del dramaturg un
tafur d’alta escola.

Tamzin Townsend se sent còmoda dirigint una
comèdia amb una carcassa invisible tan sofisticada.
Comoditat que ha traslladat a un excel·lent equip
d’actors que es posen gustosament al servei del joc
dramàtic. La qualitat de l’obra de Galceran es
manifesta en la facilitat amb què l’espectador es
deixa atrapar per les enginyoses trampes de la trama,
empassant-se gustosament tots els esquers. Riu quan
toca, s’emociona quan així està escrit i se sorprèn
com un peix fora de l’aigua quan estiren l’ham.

Els actors es comporten com uns autèntics mestres
de la manipulació, fent creïble cada nova màscara.
Segon triomf de l’autor: a la sortida del teatre els
habituals comentaris sobre les bondats de
l’espectacle es liquiden amb rapidesa. L’important és
intercanviar opinions sobre la situació que planteja
El mètode. L’autor ha polsat una realitat col·lectiva, un
tòpic universal que transforma una alambinada
ficció en una experiència que es pot explicar en
primera persona.

L’ATRACCIÓ DE LA COVA
La breu però agitada història recent del musical a

Madrid ha proporcionat tot tipus de muntatges. La
moda de la franquícia ha dominat aquest escenari.
Un complement del programa d’activitats optatives
del turista, solució d’emergència per a pobladors
flotants amb la nit vacant i reencontre amb
l’espectacle per a tots els que assimilen el teatre amb
El Corte Inglés: un espai on es pot trobar de tot amb
l’aval d’una empresa de llarga tradició a fer feliç el
consumidor.

Cabaret posseeix, en principi, tots els números per
engrossir la trista llista negra dels muntatges clons.
Però la producció que ha transformat el Nuevo Alcalá
–un antre de còmics plantat davant l’alcàsser del
barri de Salamanca– en el Kit Kat Klub ha aconseguit
escapolir-se dels automatismes de la vulgar clonació
per mostrar-se com un muntatge en sintonia amb el
millor teatre musical de Nova York i Londres. Alguna
culpa té l’esperit heterodox de Sam Mendes, capaç
d’adaptar el codi clàssic del musical al llenguatge del
teatre contemporani. Una altra troballa va ser
convertir Cabaret en una experiència envoltant,
submergir el públic en una atmosfera irreal, marcar
una frontera clara entre dues realitats separades per
la taquilla. Va funcionar al Donmar Warehouse de
Londres, segueix funcionant a l’Studio 54 de Nova
York i funciona al Nuevo Alcalá.

Un musical que –passat pel filtre Mendes– es
mostra més ambigu, més fosc, més lletgista, més
explícit. Al director de la producció original li

importava més subratllar la cultura i la bellesa de la
marginalitat que reincidir en la fotografia històrica,
com va fer Lavelli en la producció que va presentar a
Barcelona el 1992, protagonitzat per una debutant
Nina. L’adaptació de Jaime Azpilicueta respecta les
directrius de Mendes, el seu brillant esperit
decadent, la seva lliçó de teatre seriós aplicada a
l’estructura del gran musical. Ajuden la qualitat
d’adaptació espanyola l’ajustada traducció de
Gonzalo DeMaria i un repartiment que –en general–
sap actuar en el punt exacte entre la vulgaritat i la
sofisticació. Perfecte el mestre de cerimònies, gairebé
millors els secundaris interpretats per Manuel
Rodríguez, María Blanco i Patricia Clark, enorme el
directe de la banda, d’intranscendent a emocionant
la Sally Bowles de Natalia Millán i prescindible el
Cliff Bradshaw de Manuel Bandera, limitat galant de
fotonovel·la.

MECANO-MERCADOTÈCNIA
Gran Vía, el Broadway madrileny, diuen. Van

emigrar les seves sumptuoses sales de cinema,
empeses a l’extraradi, refugia-
des i multiplicades sota les cú-
pules dels centres comercials, i
obren els teatres, entregats al
negoci del teatre que convoca
masses. A pocs metres del vell
Rialto brilla la marquesina del
teatre que acull el musical
Mamma mia, un altre clon que
triomfa a la capital. El Rialto,
cinema històric que va perdre
els últims espectadors fa dos
anys. Ara ha ressuscitat con-
vertit en Teatre Movistar, la
seva façana tapada per una
gran bastida coberta per la ge-
gantina publicitat que anuncia
Hoy no me puedo levantar, el
musical original creat per Na-
cho Cano amb el material in-
combustible de Mecano. El
monumental cartellàs és reflex

exacte del que es veurà en l’interior: mercadotècnia
emocional, entre la m inflada i tova d’una companyia
de telefonia mòbil i les bombolles light d’un refresc
de cola universal.

Una de les frases d’aquest espectacle és “el musical
que pots cantar”. Efectivament, aquest és el seu gran
actiu. Mentre es taral·legen els enganxosos refranys
de Mecano, el muntatge remunta i passa lleuger amb
el públic transportat per una banda sonora que
sembla incrustada en la seva biografia íntima.
Cançons que revelen una pertorbadora qualitat:
estan gravades profundament en l’insconcient
col·lectiu de més d’una generació. Individus que
potser mai s’han comprat un disc de Mecano
taral·legen les tornades i recorden les lletres: les
reprodueixen amb l’exactitud d’un mecanisme de
pianola.

Un musical per obrir les orelles, desinhibir-se,
diluir-se en l’entusiasme dels fans que van omplir la
sala. Un espectacle per tancar els ulls, fer
desaparèixer una escenografia que a la primera de
canvi recorda els decorats i la posada en escena
temàtics del Un, dos, tres; un muntatge per

desconnectar el cervell,
oblidar el traç gruixut amb
què intenta explicar una època
(el Madrid dels anys 80) i un
drama (el cant de sirena de la
droga dura).

Luis Moreno, coreografies
inspirades en l’escola de cartó
pedra d’ Un paso adelante,
audiovisuals plagiats d’un
anunci subaquàtic de texans,
parafrasejats per un videoclip
de Miguel Bosé. Una joia del
no-res venuda com el gran
homenatge a un referent del
pop espanyol. Però l’important
d’aquesta bijuteria és el final,
trobar-se agermanats en els
apoteòsics bisos i celebrar
Mecano amb les goles
trencades d’un opositor a
l’acadèmia d’ Operación Triunfo.

▼
‘Hoy no me puedo
levantar’ és una joia del
no-res, venuda com a
gran homenatge a un
referent del pop
espanyol.

El Marquina de Madrid i
el Poliorama de Barcelona
competeixen per ajudar a
elevar ‘El mètode
Grönholm’ a fenomen
teatral.


