
El sensacional tema ‘One’ ens ofereix la imatge més emblemàtica

RAMON OLIVER

Sou a Broadway, al Broadway
del 1975. I el mateix nom de
Broadway està ple de connota-
cions que, especialment en el
teatre musical, gairebé sempre
s’han associat a una forma de
fer gran espectacle en la mi-
llor tradició del show business.
S’aixeca el teló. I el que espe-
reu (el que esperava la ma-
jor part del públic l’any 1975, i
continua esperant l’actual) és
quedar-vos enlluernats davant
d’un decorat espaterrant i el
glamur d’aquella gran estre-
lla que capta totes les mirades.
En lloc d’això, què us trobeu?
Un escenari buit, una sessió
de càsting i un grapat de ros-
tres desconeguts i cossos su-
ats que encara no han tingut
ocasió (potser no la tindran
mai) de veure el seu nom escrit

a les marquesines. Però que,
tanmateix, continuen presen-
tant-se a un càsting i un altre
disposats (fins quan? D’això
també en parla l’obra) a dei-
xar-se la pell cantant i ba-
llant, amb l’esperança de cap-
tar l’atenció del director. No
pas per tenir accés a un paper
important: només per formar
part de l’anònim cor del mun-
tatge i integrar-se en aquesta
AChorus Line, sempre al ser-
vei de la gran estrella.

Que es fixin en mi

El 15 d’abril del 1975, va tenir
lloc la primera representació
–al mateix Public Theatre de
l’Off, on més recentment
s’ha estrenatHamilton– de
l’obra que ara Antonio
Banderas ha triat per
inaugurar amb enor-
me èxit el seu Teatre

Soho CaixaBank deMàlaga. I
els espectadors que omplien
la sala de gom a gom ho van
tenir clar: allà, les grans es-
trelles hi haurien sobrat. No-
més cal fixar-se en els elec-
tritzants deuminuts
inicials al llarg dels
quals se sent el
tema I Hope I
Get It (Es-
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d’aquest gran musical que ara ha recuperat Antonio Banderas.
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pero aconseguir-ho), men-
tre el director del càsting
demana repetir els passos
de la coreografia i comen-
cen a sentir-se les veus dels

aspirants. Com diu Ken
Mandelbaum al llibre

AChorus Line and
theMusicals

ofMichael
Bennet,

aquest moment representa
la combinació perfecta en-
tre tema, posada en escena,
subratllat musical, il·lumi-
nació i escenografia que
marca tot el que ve després.

Ells i elles són les estrelles

I tot culmina amb un final
insuperable. Al llarg de la
representació, els aspi-
rants anònims ens expli-
caran de manera indivi-
dualitzada el perquè de la
seva irreductible vocació
escènica i ens mostra-
ran (amb humor o amar-
gor) una intimitat sovint
marcada pel rebuig
exterior i la inse-
guretat personal.
Després de pas-
sar l´últim test,
per fi veurem els
supervivents,

perfectament coordinats,
elegantment coberts de
lluentons, exhibint els bar-
rets emblemàtics i can-
tant-nos coralment el
mític tema One; emmar-
cats per una escenogra-
fia que, per cert, sembla
que ha inspirat força la
que es trobava a la llegen-
dària discoteca Studio 54.
Aquest o aquesta One a la
qual es refereix la cançó no
és cap altra que “la singu-
lar sensació”, la gran estre-
lla al voltant de la qual gi-
ren tots els satèl·lits. Però
Michael Bennet, el creador
d’aquesta joia escènica, ho
aconsegueix: per a nosal-
tres no hi ha més estrelles
que les persones que for-
men el seu cor i que s’obren
en canal davant nostre per
superar un càsting.
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ELS PERSONATGES DE
L’OBRA ENS MOSTREN, UN
PER UN, QUINS SÓN ELS
SEUS SOMNIS, AIXÍ COM ELS
SACRIFICIS QUE HAN DE FER
PER ASSOLIR-LOS

Fosse versus Bennett?
Som, doncs, davant del que
encara ara, quaranta-cinc
anys després d’aquella estre-
na, continua sent el tribut
més gran que Broadway ha
ofert mai a la legió de talent
anònim sense la qual cap
gran espectacle (ni a Broad-
way, ni en cap altre lloc) bri-
llaria com cal. I som davant
d’un tribut que va passar im-
mediatament a formar part
d’aquella mena de propostes
creatives que capgiren
conceptes i deixen profun-
des petjades que ho revo-
lucionen tot. Per posar un
simple exemple: sense l’obra
mestra de Bennet, no existi-
ria la magistralment neurò-
tica escena inicial d’All That
Jazz, la molt autobiogràfica
pel·lícula amb què Bob Fosse
—l’altre gran monstre sagrat
coreogràfic del Broadway
dels setanta, un cop Jero-
me Robbins va decidir cen-
trar-se en la dansa clàssica—
va guanyar la Palma d’Or al
Festival de Canes. I, com ens
recorden els responsables
d’aquesta nova producció co-
dirigida per Baayork Lee,
que va interpretar el paper
de Connie al muntatge ori-
ginal, sense aquesta línia de

cor potser tampoc no hauria
existit mai el fenomen (cine-
matogràfic, televisiu i tea-
tral) de Fame... ni els reality
mediàtics en acadèmies.

Reservat per a la Liza
Al llarg d’aquests quaran-
ta-cinc anys, A Chorus Line
ha sortit en sèries com The
Simpsons, Fringe, South Park,
Glee i Ally McBeal. I el pes
que l’obra estava destinada a
tenir en la cultura popular
—només cal buscar a You-
Tube l’homenatge que li
va retre el Lin-Manuel
Miranda deHamilton quan
se’n va celebrar el quaran-
tè aniversari de l’estrena— el
van detectar de seguida els
espectadors, que van exhau-
rir les localitats del Public
Theatre. Celebritats com
Liza Minnelli o Diana Ross,
contravenint les normes de
seguretat dels teatres de No-
va York, van acceptar veure
l’espectacle assegudes en una
escala, davant la impossibili-
tat de trobar una sola entra-
da. Poc després, l’obra sal-
tava cap al Shubert Theatre
per passar-s’hi quinze anys.
I es va convertir, amb 6.137
funcions, i després d’haver
guanyat el Pulitzer i nou dels
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que ens expliquen un per un

d b

resum d’aquells que Michael
Bennet va estar recollint el
1974 al llarg d’una sèrie de
reunions amb ballarins i ba-
llarines professionals. Tots

h
seu ofici, quines aspiracions
vitals i professionals tenien
i quin límit es marcaven
—si és que se’n marcaven

algun— quant a passar-se la
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Tony als quals havia
nominat, en l’especta-
és representat de la
ria de Broadway fins
l moment.

sito música i un mirall
és el que afirma el per-
ge de la Cassie en el te-
he Music and the Mir-
ue, amb gairebé onze
ts d’enèrgica dansa
litari, constitueix un
punts culminants del
cal. La Cassie havia es-
parella del director, en
i una primera figura
eus espectacles. Però
s presenta a una audició
qualsevol altra ballari-
sconeguda: l’important
ntinuar ballant dalt d’un
ari, sigui com sigui!
om diu Antonio Bande-
que a les representaci-
e Màlaga ha interpretat
rsonatge d’en Zach, ara
ans de Pablo Puyol—,
st espectacle que reu-
una companyia integra-
r vint-i-nou intèrprets
nze músics també és
reflexió sobre els som

els personatges de l’obra en
realitat no són res més que el
resum d’aquells que Michael

estaven disposats a explicar
què els havia portat a triar el
seu ofici quines aspiracions
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got de Broadway se’ls coneix
com a gypsies).

La importància del concepte
El cert és que aquestes en-
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ons. Però ell va captar de se-
guida el potencial de tot allò
que s’estava enregistrant a
les cintes. I amb aquell punt
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Aquest escenari ja el coneixem
-

omfals per fer constar que A
Chorus Line també ostenta
un altre rècord, ben desola-
dor: és l’espectacle de Broa-
dway que va acumular més

víctimes de la sida al repar-
timent, començant pel fet
que el mateix creador, Mic-
hael Bennet, va morir als 44
anys com a conseqüència de
la plaga. Cosa que també ser-
veix per ressituar-nos al mo-
ment en què l’espectacle va
néixer, després d’aquells anys
seixanta que van suposar tot
un esclat de llibertat sexual, i
abans d’aquells anys vuitan-
ta marcats per la revolució
involucionista d’un Reagan
que va saber utilitzar la pla-
ga (recordeu l’obra Àngels a
Amèrica) per donar una no-
va embranzida a la moral de
tipus conservador. Tal com
explica DonnaMcKechnie
—la memorable Cassie ori-
ginal, que va ser també fu-
gaç dona de Bennett—, cap
altre espectacle va fer tant
com aquest per tornar a

fer brillar la Nova York
econòmicament deprimida
d’inicis dels setanta, on els
voltants de Times Square
havien estat ocupats per ca-
mells, ionquis i cinemes X.

I a Nova York tornarà A
Chorus Line quan es complei-
xi mig segle de l’estrena. Qui
sap si amb la mateixa compa-
nyia que ara veurem al Tívo-
li: Banderas ha dit que s’han
començat a moure fils perquè
el muntatge pugui arribar a
Broadway. De moment, la lí-
nia del cor es retrobarà amb
una sala que ja havia visitat
l’any 1984, llavors amb una
companyia que interpretava
l’obra en castellà, però amb
actors nord-americans, per-
què aquí no n’havien trobat
de prou ben preparats. Doncs
ara pot ser que es pugui fer el
viatge en direcció contrària!
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CAP ALTRE ESPECTACLE VA
FER BRILLAR TANT COM
AQUEST LA NOVA YORK
DELS ANYS SETANTA,
MOLT DEPRIMIDA
ECONÒMICAMENT

vida anant d’audició en audi-
ció (per alguna cosa en l’ar-
got de Broadway se’ls coneix

trevistes ja estaven en marxa
quan van convidar Bennett
a assistir a una de les sessi

de genialitat egocèntrica
que en feia alhora una per
nalitat difícil, es va apropi
ar del projecte, cosa que d
prés acabaria provocant c
polèmica, i fins i tot algun
reclamació legal. Per cer
reposició de l’obra el 2006
donar origen a un docume
tal titulat Every Little Ste
absolutament recomanabl
si voleu recuperar imatge
documents sonors sobre e
procés de creació de l’espe
tacle. I cal recordar que el
gran Bennett (a qui també
devem Dreamgirls) ja ha-s) ja ha-
via estat també el coreògr
de dues obres mestres de
Stephen Sondheim (ComCom-
pany i Follies) que havien
revolucionat Broadway in
troduint la idea del musica
conceptual que prescinde
de la narrativa argumen
convencional. Una fórmu
que també es pot reconèix
en el seguit de seqüències
van formant A Chorus Lin

Aquest escenari ja el coneix
Però deixem les xifres tri
omfals per fer constar qu

A CHORUS LINE

UNA CREACIÓ DE MICHAEL BENNET. LLIBRET: JAMES KIRKWOOD I NICHOLAS DANTE.

MÚSICA: MARVIN HAMLISCH. CO-COREOGRAFIA: BOB AVIAN. DIRIGIT PER: BAAYORK

LEE I ANTONIO BANDERAS. DIR. MUSICAL: ARTURO DÍEZ-BOSCOVICH. INT.: PABLO

PUYOL, SARAH SCHIELKE, CASSANDRA HLONG, ALBERT BOLEA. TEATRE TÍVOLI. CASP,

8. METRO: PASSEIG DE GRÀCIA (L3, L4). TEL.: 932 159 57O. DATA: FINS AL 29/3.

HORARI: DC. I DJ., 20.30H; DV. I DS., 17.30 I 21.30H; DG., 17.30H. PREU: 21-65€.

15% DTE. Entradasdevanguardia.com

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


