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Què costa la 'Fama'?

El musical nascut arran de l'èxit de la pel·lícula i la sèrie de televisió s'estrena dimarts que ve al
Teatre Tívoli

Marta Monedero

El mític musical 'Fama', l'agredolça història sobre un grup d'estudiants que suen la cansalada en
una escola d'arts escèniques, s'estrena en versió catalana i amb coreografies firmades per Coco
Comín.
Busqueu la fama? Doncs la fama costa i aquí començareu a pagar-la". Aquest comentari, que podria
incloure's en el recopilatori de frases cèlebres de la història del cinema, pertany a la pel·lícula Fama,
d'Alan Parker, estrenada el 1980. Dos anys després s'iniciaven les emissions de la sèrie de televisió als
Estats Units i el 1983 s'estrenava a l'Estat espanyol, on, curiosament, es va convertir en una de les
produccions més populars de l'època. La història és força coneguda: una escola de teatre musical que
exigeix el màxim als seus alumnes, que veuran com l'aprenentatge de quatre anys els posa pals a les
rodes, tot i que els permetrà viure moments apassionants. Un argument repescat per algunes sèries que
fan ara a la televisió, senyal que la temàtica continua sent més que vigent.

Trenta-vuit artistes, "un repartiment multicultural i actual, que fa cinc anys no s'hauria pogut fer", en
paraules de la coreògrafa i directora artística, Coco Comín, interpreten aquest musical que neix amb
l'impuls d'haver-se'n fet una primera versió durant tres mesos al Teatre del Sol de Sabadell, amb
direcció de Ramon Ribalta, que aquí comparteix la direcció artística i assumeix la direcció d'actors. La
coreògrafa sosté que el repartiment desprèn "pura energia", tot i que per a vuit dels participants aquest
sigui el primer musical professional en què intervenen. A tots ells no els queda més remei que tenir "un
entrenament d'atleta olímpic, perquè no poden esbufegar mentre canten", diu Comín, que n'ha posat un
exemple ben gràfic: "Un cop té al cap la cançó que ha d'interpretar, Ester Bartomeu se'n va a la bicicleta
estàtica de casa seva i l'assaja mentre pedala". Bartomeu, que amb Comín va protagonitzar Chicago,
Xavier Mestres i Albert Muntanyola són tres dels noms amb més experiència d'aquesta Fama.

Coreografies pròpies
La versió catalana del musical creat per David da Silva (que té una petita part en castellà que identifica
els estudiants hispans) compta amb l'assessorament musical de Dani Anglès, responsable que
funcionin les vint-i-una cançons de Fama. Les onze coreografies estan ideades per Coco Comín, que
puntualitza que "si aquest fos un musical com Cats o El fantasma de la Ópera", en què les coreografies
han de ser, per contracte, idèntiques a les del muntatge original, "no l'hauria fet". "No m'agrada conèixer
a priori la mirada d'altres creadors sinó treballar pel meu compte, i si després tots arribem a la mateixa
conclusió, doncs millor".

Els intèrprets d'aquest musical de gran format, que voreja els 500.000 euros de pressupost, actuaran al
ritme de rap, jazz i claqué, entre d'altres gèneres. Una petita part de la música serà pregravada, però
sobretot hi haurà música en directe procedent d'un piano, un teclat, baix, bateria i percussió. La traca
final de l'espectacle és l'aparició a l'escenari d'un taxi checker, un model importat dels Estats Units, que
formava part del paisatge novaiorquès dels anys setanta.

'Fama' 
Teatre Tívoli
Del 27/04 al 31/07
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Els alumnes de l´acadèmia de Fama han de suar de valent per fer realitat els seus somnis.
Jordi Garcia.
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