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MUSICAL

Virtuts i defectes perpetus

Juan Carlos Olivares

'Fama', de David De Silva. Adaptació: Daniel Anglès. Dir.: Coco Comín i Ramon Ribalta. Dir.
musical: Oleguer Alguersuari. Escenografia i il·lum.: R. Ribalta. Vestuari: C. Comín i Carles Solé.
Coreografia: C. Comín. Principals intèrprets: Xenia Garcia, Sergio Alcovér, Ferran González,
Amauri Rolando Reinoso, Damaris Martínez, Lucy Lummis, Sonia Callizo, Jordi Grifell, Sandra de
Victoria, Xavi Duch, Ester Bartomeu, Yolanda Sikara, Xavier Mestres, Albert Muntanyola.
Barcelona, Teatre Tivoli, 28 d'abril.
Aquesta és la llegenda d'un fenomen popular que va néixer el 1980: Fame, un musical d'Alan Parker
centrat en les dures vides dels alumnes de la High School for Performing Arts de Nova York. Pel·lícula
classificada per a "més grans de 18 anys". Cançons, coreografies i històries creuades de violència i
repressió sexual, racisme, passions interracials, avortaments, drogues, fracassos. Una radiografia de la
precoç fragilitat de l'esperança entre electritzants números musicals.
Va arribar la sèrie de televisió. El mateix escenari, els mateixos noms dels protagonistes. Durant cinc
temporades, les arestes més dures de la pel·lícula es van polir fins a deixar-la apta per a tots els públics.
El 1990, David De Silva rescata la història i crea un musical per al teatre. De l'original només en queda
el títol, la cançó, l'escenari, el repartiment de caràcters i rols i l'esquema nuclear de la trama.
En aquesta tercera encarnació de Fama, no queda gairebé res de l'interessant equilibri entre drama i
música de la pel·lícula. El muntatge es conforma amb una successió de vibrants escenes musicals
enllaçades per mers apunts dramàtics. La resta la posa el públic, explotat en la seva nostàlgia. Virtuts i
defectes que es perpetuen en la versió catalana dirigida per Coco Comín i Ramon Ribalta. Quan ataca
la banda i Comín posa els seus nois a ballar, la funció adquireix la brillantor dels grans espectacles.
Llavors ressorgeix l'encant originari que va fer del seu Chicago un muntatge recordat.
Comín sap com fer brillar al màxim els seus ballarins, astúcia coreogràfica que desdibuixa la
comparació amb cossos més ben preparats però possiblement molt menys motivats. També les veus es
mouen en aquest registre de sobrada efectivitat i entrega. Menys encertat és el vessant estrictament
dramàtic. Trista i convencional direcció d'actors, la de Ramon Ribalta. Un treball insuficient que es
percep sobretot en els intèrprets més experimentats, com Ester Bartomeu i Xavier Mestres, actors-
cantants que han mostrat més grans aptituds en altres muntatges. Si els més bregats s'apaguen, els
joves no tenen ni la més mínima oportunitat de mostrar ni una guspira del seu possible talent com a
actors.
Calla la partitura i Fama s'endinsa perillosamente en el terreny del voluntariós amateurisme. Tòpics
interludis dramàtics que l'espectador accepta amb el desig que passin de pressa per tornar a l'energia
de la música i el ball. Fama, un gran èxit com a espectacle físic i un petit fracàs com a peça de teatre.
Fama, una cançó ancorada en la memòria i un explosiu número final que s'eleva com focs d'artifici per
damunt de tots els desequilibris de la funció.
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