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      Netegeu els �ltres
     amb regularitat i
    poseu-lo en marxa
   uns minuts abans
  de començar a
cuinar.

2 Eviteu els corrents d’aire:
l’extractor trigarà més a

�ltrar els fums de la
 vostra cuina.

La campana ha de cobrir 
totalment la superfície de 

cocció.
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Divendres, 4 de setembre de 2009

NOU9 CULTURA EL 35

Núria Castells dirigeix el nou centre, vinculat a la seva escola de música clàssica

Neix a Manlleu l’escola privada 
de teatre musical Off Broadway
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Professors i alumnes que van actuar en la inauguració de l’escola Off Broadway, dimarts passat. Núria Castells, la directora, és al mig, amb vestit vermell

Manlleu

Jordi Vilarrodà

Triomfen els musicals. La 
seva presència als escenaris 
i a les pantalles de cinema o 
de televisió porta cada vega-
da més gent –sobretot joves, 
però no únicament ells– a 
sentir-se atrets per aquest 
gènere. Són ells els alumnes 
potencials de la nova escola 
Off Broadway, que aquest 
dimarts va obrir les portes a 
Manlleu per cobrir una ofer-
ta de formació teatral que 
fins ara no existia a Osona. 
Núria Castells, que també 
dirigeix l’escola de música 
que porta el seu nom, és al 
capdavant d’aquesta nova 
iniciativa.

Off Broadway ofereix des 

d’aquest curs totes les espe-
cialitats que giren entorn 
del teatre musical: repertori 
de temes, cant musical (i 
cant coral musical), dansa 
jazz, claqué, interpretació, 
veu i dicció, maquillatge i 
instrument (piano). “La nos-
tra referència és la comèdia 
musical”, explica Núria Cas-
tells. Un gènere nascut als 
Estats Units, que a Catalunya 
té el seu referent en l’Escola 
de Dansa i Comèdia Musical 
de Coco Comín. 

La febre pel musical ha 
augmentat en els últims 
anys. Núria Castells ho atri-
bueix a l’èxit de produccions  
teatrals com La bella y la 
bestia, i de productes audio-
visuals com Hanna Montana 
o High school musical: “Als 

nens i al jovent els encanta”. 
Ella mateixa, pianista de for-
mació clàssica, fa temps que 
està seduïda per aquest món, 
“al qual tota la vida m’he vol-
gut dedicar”.

Ara ho farà a través d’Off 
Broadway, tot i que man-
tindrà la direcció de la seva 
escola de música, adscrita al 
Conservatori del Liceu, on es 
formen pianistes. A Off Bro-
adway hi haurà professors 
especialitzats en musicals, el 
torellonenc Toni Font, que 
ensenyarà cant; Dani Coma, 
guitarrista que acompanya 
el grup Macedònia i que 
impartirà interpretació de 
cançons i repertorisme, o 
Veri de Morais, professora de 
dansa jazz i claqué. Aquestes 
són, precisament, dues de 

les especialitats més dema-
nades pels alumnes que ja 
han començat a matricular-se 
(hi ha uns dies de prova, i la 
matrícula definitiva no es fa 
fins a l’octubre). La dansa 
jazz que s’ensenyarà a Off 
Broadway és “molt america-
na, diferent de la que acostu-
ma a fer-se aquí”, diu Núria 
Castells. 

Cada alumne podrà triar 
les especialitats que més 
li agradin de totes les que 
ofereix l’escola, dividides en 
tres tallers: l’infantil, per a 
nens i nenes de 7 a 12 anys; 
el juvenil, que comprèn dels 
13 als 17 anys, i el d’adults, 
d’aquí endavant. No hi ha 
límit: “Tenim algun alum-
ne de més de 50 anys, que 
sempre havia volgut fer això 

però li feia mandra d’anar-
hi a Barcelona”, explica la 
directora. La constància és 
important, si es vol aprendre, 
“tres dies a la setmana els 
petits i quatre els grans”, en 
classes d’una hora i mitja o 
més. “És un temps que passa 
molt ràpid, en una classe de 
dansa”. Al final de curs i en 
altres ocasions especials, 
Núria Castells té l’objectiu 
que Off Broadway “surti al 
carrer” per mostrar la seva 
feina.

La inauguració de l’escola, 
aquest dimarts, va comptar 
amb l’actuació de Macedò-
nia, i també de professors 
i alumnes ja avançats. Off 
Broadway està situada al 
número 70 de l’avinguda de 
la Diputació de Manlleu.

Nou 69 posa 
a punt ‘Golfus 
de Roma’

Torelló

J.V.

Broadway obre una altra 
ambaixada a Osona: el dia 
25 d’aquest mes s’estrena-
rà al Teatre Cirvianum de 
Torelló el musical Alguna 
cosa divertida va passar 
camí del fòrum (Golfus de 
Roma), un dels títols més 
coneguts d’Stephen Sond-
heim (autor també de 
Sweeney Todd i de Boscos 
endins). 

És la primera vegada 
que aquest musical es 
farà a Catalunya de for-
ma oficial, gràcies a un 
acord amb Music Theater 
International. Toni Font 
porta la direcció escènica 
del muntatge, mentre que 
la direcció musical és a 
càrrec d’Arnau Tordera. 
Un total de 18 actors i 9 
músics, que interpretaran 
en directe tots els temes 
del musical, posen en 
escena l’obra. Després 
de l’estrena, es tornarà a 
veure els dies 26 i 27, al 
mateix escenari. 
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