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NOU9 CULTURA EL 19

Dues mil persones de totes les generacions veuen ‘A prendre pel sac’ a Centelles

El despertar d’un somni juvenil
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Arnau Casanovas i Sara Serra (Jimmy i Sara, a l’obra) són els dos protagonistes d’un musical basat en el conflicte entre bandes juvenils als anys vuitanta

i per unes hores aquesta 
adolescència ha hagut de ser 
escoltada i aplaudida. Un 
projecte inspirat per Isabel 
Roma en la dramatúrgia i 
Pemi Rovirosa en la part 
musical, i que ens recorda 
en tot moment el clàssic del 
West Side Story, on dues ban-
des juvenils estan enfronta-
des mentre neix l’enamora-
ment entre dos de diferents 
colles. A prendre pel sac 
s’agafa d’un argument que 
funciona, el deixa rejovenir i 
apropar-lo a la realitat catala-
na; difícilment, però, veiem 
alguns detalls que ens expo-
sin més enllà del que pensen, 
fan i actuen els joves d’avui 
(o de la dècada dels vuitanta, 

que és on es vol ambientar 
l’obra). Vist des d’aquesta 
perspectiva, el text només 
ens mostra la disputa entre 
dues bandes d’un mateix ins-

titut, amb el futbol d’excusa, 
i l’amor intens i passional 
de l’adolescència. Musical-
ment, l’obra és un autèntic 
luxe, no només per tenir uns 
músics amb noms i cognoms 
dalt de l’escenari, sinó per 

la composició expressa per 
a l’ocasió, aconseguint una 
força que ens agafa fora de 
joc. La il·luminació, també al 
servei del col·lectiu d’actors, 
fa que els joves es trobin 
com els reis de la festa, sent 
observats i compresos per 
una estona. Ho notem sobre-
tot al principi i al final, amb 
el tema musical que dóna 
nom a l’espectacle, ballant i 
cantant amb una coreografia 
que enveja, i l’autèntica i 
sincera expressió d’uns joves 
que s’entreguen i gaudeixen 
del seu moment més dolç; i 
com diu la lletra, sense voler 
mai canviar i no sent l’ombra 
de ningú. Demà, tots ells des-
pertaran d’aquest bell somni.

‘A prendre pel sac’. Grup 
de teatre d’Amics de 
Balenyà. Guió i direcció 
artística: Isabel Roma. 
Direcció musical: Pemi 
Rovirosa. Casal Francesc 
Macià, de Centelles. 
Diumenge, 5 d’octubre 
de 2008.

Centelles

Ignasi Janer

Són joves somiadors, que 
volen i poden, i es creuen 
ser els millors o els pitjors 
segons com bufi el vent. Nor-
malment són uns incompre-
sos. Centelles, aquest llarg 
cap de setmana, s’ha conver-
tit en un somni fet realitat, 

Músics, polítics 
i amics, tots 
abocats amb ‘A 
prendre pel sac’

Centelles

X.G.

Qualsevol obra d’Isabel 
Roma està destinada a 
acollir a Centelles un bon 
grapat d’amics, coneguts 
i saludats –fent servir la 
cita planiana– que han 
conviscut amb la cente-
llenca durant la seva car-
rera artística. Tot i que a 
l’estrena de divendres a la 
nit la centellenca va estar 
envoltada dels seus amics 
més pròxims, va ser durant 
el dissabte i el diumenge 
quan es van veure cares 
conegudes. El dissabte, 
Marc Parrot, el bateria 
d’Els Pets Joan Reig i Jesús 
Rovira (Lax’n’Busto) van 
ser a Centelles. Aquests, 
més la representació de la 
Diputació de Barcelona, 
amb José Manuel González 
Labrador, diputat de Cul-
tura al capdavant.

Aquest diumenge, a 
la tarda, altres persones 
relacionades amb el món 
de l’espectacle van fer acte 
de presència: els membres 
del grup Gossos, Toni 
Cruz (director general de 
Gestmusic) i Àngel Llàcer, 
director teatral que, actu-
alment, té en cartellera el 
musical Què, al teatre Coli-
seum de Barcelona. Llàcer, 
en el seu equip, compta 
amb la centellenca Anna 
Valldeneu com a assessora 
de veu del seu musical. 

Els joves es troben 
com els reis de la 
festa, observats i 
compresos

Josep M. Miró, de Prats, 
estrena dijous a Barcelona  
‘La gran nit de Lurdes G’
Barcelona

EL 9 NOU

Vuit joves es troben en una 
casa de muntanya per cele-
brar el cap d’any, aquella nit 
en què tot sembla que ha de 
ser perfecte i especial. Aquí 
arrenca La gran nit de Lurdes 
G, l’obra que han escrit a 
quatre mans Josep M. Miró, 
de Prats de Lluçanès, i Cris-
tina Clemente, de Barcelona, 
i que aquest dijous s’estre-
narà al Versus Teatre de 
Barcelona. L’estrena arriba 
tot just tres setmanes des-

prés que el text obtingués 
un accèssit al primer premi 
Lluís Solà de teatre, en el 
marc dels Premis Literaris de 
Calldetenes. 

La gran nit de Lurdes G 
va néixer arran d’una expe-
riència de tallers integrats 
a l’Institut del Teatre de 
Barcelona, en la qual van par-
ticipar Miró i Clemente com 
a estudiants de dramatúrgia 
i direcció, juntament amb 
altres alumnes d’interpre-
tació i escenografia. El text 
va sorgir amb la complicitat 
dels mateixos actors que 

havien d’interpretar-lo: “No 
volíem escriure’l i dirigir-lo 
sense saber què volien fer els 
actors al damunt de l’escena-

ri”, explica el dramaturg de 
Prats, en complicitat amb la 
coautora de l’obra. El procés 
va començar per una llista de 

Els actors que interpreten l’obra de Josep M. Miró

totes les coses “que no havi-
en fet mai en el seu pas per 
l’institut”, i a canvi, una altra 
llista d’allò “que els agrada-
ria fer dant d’un escenari”. 
Josep M. Miró i Cristina Cle-
mente van anar creant tex-
tos, a partir de les mateixes 
improvisacions dels actors, i 
els anaven entregant “de for-
ma dosificada, sense que en 
sabessin la continuació”. De 
tot aquest procés n’ha sortit, 
diuen, “una obra d’avui, per a 
gent d’ara”. 

Josep M. Miró consolida 
amb aquesta estrena una pro-
lífica trajectòria com a dra-
maturg, amb 9 obres escrites 
i gairebé totes estrenades, 
entre les quals hi ha L’esvo-
ranc (premi Boira d’Osona de 
Teatre). Aquesta temporada, 
participarà en el cicle d’assa-
jos oberts del Teatre Lliure. 

El passat divendres a les 10 del ves-
pres es va estrenar, al Casal Francesc 
Macià de Centelles, el musical ‘A 
prendre pel sac’, idea original d’Isabel 

Roma i musicat per Pemi Rovirosa 
(Lax’n’Busto). Entre les quatre repre-
sentacions que Amics de Balenyà ha 
fet aquest cap de setmana, unes dues 

mil persones van poder observar el 
treball d’un grup de 25 joves que van 
immergir-se en el teatre professional 
des de l’anonimat.


