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'El pes de la palla' punxa i el Romea avança l'estrena d''Off Broadway'

Dani Anglès dirigeix el musical previst per a la nit de Cap d'Any, que finalment estarà tres
setmanes en cartellera

Marta Monedero

'Off Broadway' 
Teatre Romea
Del 23/12 al 09/01

Cara de pomes agres en la direcció del Romea perquè la temporada no els va com desitjarien. La
fluixa acollida d''El pes de la palla' els obliga a redreçar la programació i a avançar l'estrena d''Off
Broadway'.
Davant dels resultats, doble reflexió: "Tot i la il·lusió i l'entrega dels artistes, és evident que al públic no li
ha interessat El pes de la palla", la recreació escènica de les memòries de Terenci Moix. "Això passa a
vegades", afegia Daniel Martínez, director de Focus. Com que anaven "mal dades", fa quinze dies van
optar per suprimir-ne les funcions de Nadal i, a canvi, apostar per un dels creadors de la casa, Dani
Anglès, que, amb El Musical Més Petit, ja preparava l'espectacle de la Nit de Cap d'Any. "Hem
reaccionat ràpidament i hem aprofitat els recursos que teníem", comentava Martínez, mentre Calixt
Bieito, el director artístic del Romea, se'l mirava cap cot per, tot seguit, apuntar que Off Broadway "és un
musical no nostàlgic"; les músiques triades no tenen més de set anys.

La idea original d'Off Broadway ha anat variant arran dels esdeveniments. L'ampliació de les funcions li
ha fet guanyar pes dramàtic. Ara, s'ambienta en un bar on hi van els artistes després de cada funció. "Si
algun adjectiu defineix aquest musical és suggerent", assegura Anglès. Off Broadway suggereix què els
passa "a uns personatges que cada dia són jutjats per la feina que fan i no només per les seves
habilitats professionals, sinó pel seu aspecte físic, gent que té relacions molt a flor de pell, a un pas de
la hipersensibilitat".

Ester Bartomeu i el mateix Anglès encapçalen el repartiment d'aquest muntatge que recull temes
d'Andrew Lippa, Jason Robert Brown, Jeanine Tesori & Bria Crawley, una fornada de compositors que
voregen la quarantena i que, alhora, són els lletristes dels temes que componen. També tenen en comú
que fusionen "les dues escoles clàssiques del musical". La línia eminentment teatral, en què difícilment
s'hi reconeix la melodia, el millor exponent de la qual és Sondheim; i, per altra banda, els que donen
menys pes dramàtic als temes musicals, amb Andrew Lloyd Webber al capdavant.

El director musical, Sergi Cuenca, comenta que no ha estat fàcil arranjar per a trio (piano, baix i bateria)
"unes harmonies complicades, dissonants, originalment pensades per a orquestra o big band, amb unes
lletres potents a nivell dramàtic" que han traduït i adaptat al català Anglès i Juan Vázquez.

L´equip artístic d´Off Broadway amb el director Dani Anglès, a
la dreta
Cristina CALDERER
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