
En Seymru (Marc Pociello) i l’Audrey (Diana Roig)

hauran de conèixer una planta carnívora de primera

mà per descobrir l’amor que els uneix.

NI AL JARDÍ BOTÀNIC MÉS EXÒTIC TROBAREU UNA PLANTA COMPARABLE A L’AUDREY II,

LA GRAN PROTAGONISTA DE LA TIENDA DE LOS HORRORES, UNA TERRORÍFICA

COMÈDIA MUSICAL AMB AIRES DE PEL·LI DE SÈRIE B QUE VA CONSAGRAR ALAN MENKEN

I QUE ARA RECUPEREN ÀNGEL LLÀCER I MANU GUIX.
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De ben segur que si les
plantes poguessin parlar
(i com comprovareu al Co-
liseum, no descartem que
alguna sàpiga fer-ho), se-
gur que tindrien alguna co-
sa a dir sobre aquests vegans
que no senten la més míni-
ma consideració per elles i es
passen la vida reclamant que
les fiquem a tots els àpats.
Però també és cert que

hi ha plantes que saben
defensar-se, i si perceben
vida animal a la vora, no res-
ponen dels seus actes. Cal
reconèixer que, fins ara, la
seva dieta s’ha limitat als
insectes, tot i que algunes,
si tenen un ditet de persona
a prop, no poden resistir la
temptació de tancar la bo-
queta al seu voltant. Però, en
qualsevol cas, no s’ha arribat
a detectar cap forma de vida
vegetal que suposi un perill
per a la humanitat compara-
ble a l’Audrey II, la vampí-
rica protagonista del recone-
gut musical La tienda de los
horrores, a qui la sang excita
més que al comte Dràcula.
Tot un clàssic de l’esce-

na de l’Off-Broadway dels
anys 80 que, amb el temps
(l’èxit no perdona), va sal-
tar als grans escenaris i les
grans pantalles. De fet, si
teniu planejat un viatge a
Nova York durant aquesta
tardor (les prèvies comencen
el proper 17 de setembre) i us
agrada el joc de les compa-
racions, no us podeu perdre
el nou muntatge de l’obra
que torna a l’Off protagonit-
zat ni més ni menys que pel

fantàstic Jonathan Groff, el
memorable rei George III de
Hamilton, a qui aquests dies
podem trobar alhora com a
personatge central de la sèrie
de culteMindhunter.

LA REINA ‘DRAG’ DELS VEGETALS

Però a casa nostra, Audrey II
també té la capacitat de re-
unir al seu voltant noms es-
tel·lars. Com ara els d’Àngel
Llàcer iManu Guix, el tàn-
dem triomfador de La jau-
la de las locas, encara que
aquest cop Llàcer no serà a
l’escenari, precisament per-
què s’emporta la gàbia cap a
Madrid per seguir fent bo-
geries. Tot i que ho fa tan bé,
això d’exercir de drag-queen,
que podria haver optat per
seguir les passes de Vicky
Vox, tota una celebritat dins
l’univers drag britànic, que
l’estiu passat va fer el paper
d’Audrey II a l’Open Air, si-
tuat al ben mig del Regent’s
Park de Londres.
Aquí, la misteriosa plan-

ta vinguda de ves a saber on
recuperarà el seu caràcter
habitual de titella animat
en permanent estat de crei-
xement... i com creix, la con-
demnada! A més, parlarà i
cantarà a través deManu
Guix, que aquest cop no en té
prou de fer de director mu-
sical i s’estrena també com a
actor de veu.
I això que ja dona prou

feina, seguir el ritme de la
brillant partitura d’Alan
Menken influenciada pel
rock’n’roll, no exempta de ba-
lades romàntiques de vega-
des ben iròniques, i plena de
rhythm-and-blues i de soul

amb inconfusibles aires Mo-
town. De fet, el trio de noies
que exerceix de cor de l’es-
pectacle i que al Coliseum se-
rà interpretat per les The Sey
Sisters té molt de versió ex-
traradi econòmicament de-
primit de The Supremes i al-
tres grups similars.
Cal dir que tant Àngel Llà-

cer com Manu Guix són

AQUESTA OBRA ÉS TOT
UN CLÀSSIC DE L’ESCENA
DE L’OFF-BROADWAY
DELS ANYS 80 QUE, AMB
EL TEMPS, VA SALTAR
ALS GRANS ESCENARIS I
LES GRANS PANTALLES

Àngel Llàcer i Manu Guix volen retre tribut a unes plantes molt carnívores. FOTO: LAB CREATIVE STUDIO

A Londres, Vicky Vox es va transformar en l’Audrey II. FOTO: HOWARD HUDSON

RAMON OLIVER reincidents, perquè tots dos
havien coincidit fa ja gairebé
dues dècades al muntatge de
l’obra coproduït per Ricard
Reguant que es va estre-
nar a la Gran Via de Madrid.
En aquella ocasió, Llàcer sí
que sortia a l’escenari inter-
pretant el paper de Seymur,
mentre Guix signava l’adap-
tació al castellà de l’obra.
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APRECIAT SENYOR DENTISTA

Però anem cap als orígens de
tot plegat, sense revelar (això
mai), d’on ve l’Audrey II. En
Seymur és un trist empleat
d’una trista floristeria
situada en un trist barri
deixat de la mà de déu que
ha vist quelcom d’especial
en Audrey II i està decidit
a alimentar-la com sigui.
Treballa amb l’Audrey, una
noia molt maltractada que
li desperta sospirs d’amor
(només cal fixar-se en el nom
que li posa a la planta).
Si aquesta comèdia negra

terrorífica té aspecte de
pel·lícula de sèrie B dels
anys 50 és precisament
perquè va començar sent
una pel·lícula de sèrie B
estrenada l’any 1960. Una de
culte, val a dir. D’aquelles
que dirigia Roger Corman,
tota una autoritat en la
matèria: només cal recordar
les seves adaptacions de
relats d’Edgard Allan Poe
que tant van contribuir a fer
de Vincent Price una figura
emblemàtica del gènere.
Corman tenia també un

immillorable bon ull per
reclutar debutants sense
els quals seria impossible
entendre el Hollywood de les
darreres dècades. Per la seva
factoria van fer les primeres
passes Coppola, Scorsese,
Bogdanovich, Cameron,
Hopper, Fonda, De Niro... O
el mateix JackNicholson,
a qui veiem breument a la
pel·li esperant amb ànsia
masoquista que el seu
dentista el faci patir tant com
sigui possible.
Per cert que aquest pacient

impacient que no surt al
musical va ser recuperat a
l’adaptació cinematogràfica
per unBillMurray ansiós
també per seure a la sala
de tortura odontològica del

o
a

l

públic a la butxaca proposant-
nos una extracció dental
i demostrant-nos el seu
fregolisme a l’hora de canviar
tant de personatge com de
vestuari.

EL PERILL CARNÍVOR

ARRIBA AL PARAL·LEL!

Broadway no té només un Off:
també té un Off-Off. I allà és
on va aterrar per primer cop
l’Audrey II, l’any 1982. L’èxit
fulminant va propiciar que
saltés a l’OrpheumTheatre
de l’Off-Broadway, on l’obra
va passar cinc anys seguits
batent records. Durant
aquest primer període, als
creadors de l’espectacle ni els
va passar pel cap estrenar
a Broadway, perquè van
considerar que les dimensions

q
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Broadway fins al 2002, quan
l’Audrey II ja feia gairebé
dues dècades que feia mal
pels escenaris internacionals,
com ara el delVictòria de
Barcelona: la versió catalana
del musical es va plantar
al Paral·lel l’any 1987, amb
un muntatge dirigit per
Joan Lluís Bozzo (Dagoll
Dagom) que protagonitzaven
Pep AntonMuñoz i Àngels
Gonyalons, amb Francesc
Orella a càrrec de l’apartat
dental... i de les arrels de
l’Audrey II sortia la veu
de Constantino Romero.
Busqueu l’enregistrament de
l’espectacle a Spotify i podreu
comprovar que ha resistit
molt bé el pas del temps.

ENS POSEM SOCIOLÒGICS?

Cal recordar que el muntatge
original de l’obra va ser
dirigit pel llibretista i
lletrista de Menken, el mateix
Howard Ashman, amb qui
va formar un memorable, tot
i que curt, tàndem. Va ser
precisament la nit que tots
dos van rebre l’Oscar per
Under the Sea, de La sireneta,
que Ashman li va dir que
estava malalt de sida. Però
abans de morir, als 40 anys,
encara va tenir temps de
posar paraules a les cançons
de La bella i la bèstia.
Ashman va voler introduir

en aquesta botiga dels horrors
unamirada irònica sobre
aquellAmericanway of life
que a les pel·lis de terror
de sèrie B dels 50 es veia
amenaçat pels perills arribats

de l’exterior (amb un punt
subliminal de referència a la
Guerra Freda).
Els personatges de l’obra,

com aquesta Audrey amb el
cos ple de blaus que somia ser
mestressa de casa, viuen ben
lluny de la zona de confort
associada a l’American
dream. I quan treuen el nas
la temptació i la cobdícia,
aquests personatges poden

acabar acceptant temibles
pactes fàustics.
En aquest sentit, no és

estrany que el final del
musical hagi estat vist com
una metàfora humorística
de la facilitat amb què el
capitalismemés depredador
pot enviar a fer punyetes la
humanitat i tot el planeta. I
aquestes coses, les plantes
com l’Audrey II, les saben.

En Seymur no té por d’enfrontar-se a un dentista maltractador, interpretat al Coliseum per Corbacho.

Joan Lluís Bozzo va dirigir una versió de l’obra el 1987.
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de tortura odontològica del
doctor SteveMartin.
A casa nostra seràCorbacho

qui (com vam poder veure a
les primeres representacions
al Teatre Grec) es ficarà el

considerar que les dimensions
de la sala (300 butaques) i
l’ambient més informal que
propiciava l’Off resultaven els
més adients per a la proposta.
L’obra no va arribar a

L’Audrey II

del cinema

és insaciable.
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No és casualitat que al primer gran

èxit de Menken hi hagi un dentista

entre els seus personatges: el seu

pare es dedicava a aquest ofici, i ell

mateix va pensar a ser odontòleg.

Esclar que aquest pare de família

jueva també era pianista aficionat

al bugui-bugui, i la mare havia pujat

als escenaris com a actriu i ballarina i

havia escrit alguna peça teatral. Amb

aquests antecedents, i si tenim en

compte que als nou anyets ja havia

escrit partitures, no és estrany que

Menken volgués estudiar musicologia

i convertir-se en el nou Bob Dylan.

Això, abans que el futur compositor

de ‘Sister Act’ descobrís el seu interès

pel teatre musical.

El que no sospitava, però, era que

estava destinat a convertir-se en el

salvador de Disney. La productora va

considerar que era la persona ideal

per donar-los l’empenta dels

vells temps, i renoi, si ho

van encertar! ‘La sireneta’,

‘La bella i la bèstia’, ‘El

geperut de Notre-Dame’,

‘Hèrcules’, ‘Pocahontas’ o

‘Aladí’ en són una aclaparado-

ra mostra. A canvi, Disney ha fet

de Menken el compositor viu amb més

Oscars acumulats: vuit, en total.

Pressupost de la pel·lícula original

de Roger Corman: 30.000 dòlars.

Pressupost de l’adaptació del musical

dirigida per Frank Oz: 25.000.000 de

dòlars. Aquesta dada ja ens dona una

bona idea de com va augmentar la

cotització de l’Audrey II entre 1960 i

1986, any de la segona pel·lícula. Pro-

duïda per David Geffen i filmada als

estudis Pinewood, on 007 feia ús de

la seva llicència per matar, la notable

pel·lícula d’Oz estava protagonitzada

per Rick Moranis i Ellen Greene, que ja

havia format part del repartiment del

muntatge teatral durant anys.

Però quan Oz va oferir la primera

projecció pública del film, la reacció

dels espectadors va ser molt hostil:

havia filmat un final que preservava

l’esperit malignament apocalíptic del

musical escènic, amb una apoteosi en

la qual l’Estàtua de la Llibertat jugava

un paper gairebé tan sinistre com a la

darrera escena d’‘El planeta dels simis’.

La pel·lícula es va estrenar en una ver-

sió en què el tram final estava resolt de

forma hàbil i suavitzada. Això, fins que

el 2012Warner Home Video va decidir

mostrar-nos tota la veritat de què li es-

pera, al món, en mans d’Audrey II... No

dubteu a buscar aquest final, exhibit al

seu dia al cinema Phenomena.

Això és massa,
per aHollywood!

LA TIENDA DE LOS HORRORES

LLIBRET I LLETRES: HOWARD ASHMAN. MÚSICA: ALAN MENKEN. DIR.: ÀNGEL LLÀCER. DIR. MUSICAL: MANU GUIX.
COREOGRAFIA: MYRIAM BENEDICTED. UNA PRODUCCIÓ NOSTROMO LIVE. INT.: MARC POCIELLO, DIANA ROIG, FERRAN RAÑÉ,
CORBACHO, THE SEY SISTERS. TEATRE COLISEUM. GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 595. METRO: PASSEIG DE GRÀCIA
(L2, L3, L4). SENSE DATA DE COMIAT. HORARI: DE DC. A DV., 20.30H; DS., 18.30 I 21.30H; DG., 17.30H. PREU: 20-53€.

15% DE DESCOMPTE. Entradasdevanguardia.com

El final de la pel·lícula dirigida per Frank Oz va ser massa arriscat per l’època.

El rhythm-and-blues i el soul de The Sey Sisters sempre acompanyen el càndid Seymur.

Menken, al rescat
deWalt Disney
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