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UN CÀSTING AMB NIVELL nens i nenes d’entre 7 i 11
anys del bages i l’anoia aspiren a protagonitzar El petit
escura-xemeneies, que es representarà al Kursaal el maig



Eren 63 i sabien que no seria
gens fàcil. Perseguien un mateix
objectiu,  convertir-se en el Sam, el
protagonista de l’òpera de Benja-
min Britten El petit escura-xeme-
neies, i tenien poc més de dos mi-
nuts per demostrar que la seva veu
era la més adient.

La Sala Gran del teatre del Kur-
saal de Manresa va acollir dissab-
te el càsting per trobar el protago-
nista de l’espectacle. Van ser prop
de dues hores en què nens i nenes
d’entre 7 i 11 anys anaven pujant
l’un darrere de  l’altre a l’escenari
perquè el director musical de l’es-
pectacle, Lluís Arguijo, i la directora
escènica, Ada Andrés, valoressin si
la seva veu era la més adient per fer
de Sam. 

Els nervis van trair més d’un pe-
tit intèrpret. A alguns se’ls va obli-
dar la lletra de la peça,  d’altres es-
taven tan nerviosos i tenien  un to
tan fluix que el jurat, ubicat a poc

més de dos metres, ni tan sols els
podia sentir. Tot i això, la gran
majoria dels nens i nenes van sor-
tir orgullosos de la seva actuació.
I és que a un ampli volum dels as-
sistents se’ls va demanar que re-
petissin la cançó des de diferents
punts de l’escenari. «Això és bo,
no?», demanava un d’ells a la seva
mare, que l’esperava fora, només
sortir de la prova. 

Arguijo i Andrés ara ho tenen
complicat. El bon nivell dels as-
sistents ha provocat que hagin de
realitzar una segona prova entre els
que ho van fer millor. S’han de triar
tres protagonistes, un per a ca-
dascuna de les tres funcions que es
faran  de l’espectacle. A més, pot-
ser algun no serà escollit per fer de
Sam però sí per formar part de l’o-
bra. I és que és més que probable

que algun dels papers de la famí-
lia del protagonista, que inicial-
ment s’havia decidit que es bus-
caria íntegrament a l’Escola Coral
de l’Orfeó Manresà, pugui sortir
també del càsting del Sam. 

El petit escura-xemeneies es por-
tarà a escena el maig vinent a la
Sala Gran del Kursaal. El protago-
nitzaran alumnes de secundària de
la Catalunya central que participen

en el projecte Fem Òpera, impul-
sat pel Servei Educatiu del Kursaal.
Es tracta de la primera edició del
projecte, que compta amb la par-
ticipació de 589 alumnes proce-
dents de  nou centres de secun-
dària del Bages, la Jove Orquestra
del Conservatori de Música de
Manresa, el Cor Jove del mateix
Conservatori i l’Escola Coral de
l’Orfeó Manresà. 
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El somni de
convertir-se en
escura-xemeneies

Un total de 63 nens i nenes es van presentar
al càsting, que tindrà una segona selecció


MIREIA ARSO

NOMÉS DOS MINUTS. Els participants a la prova tenien
poc temps per demostrar les seves habilitats. En
alguns casos se’ls va fer cantar des de diferents punts de
l’escenari. Els infants cantaven acompanyats del piano

Lluís Arguijo i Ada Andrés donaven consells als joves
intèrprets per millorar la seva actuació
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Enquesta: per quina raó has decidit participar en el càsting?

Em fa molta il·lusió
«Vaig veure la convocatòria per
Internet i com que m’agrada molt
cantar ho vaig dir als pares. La
veritat és que em faria molta
il·lusió ser un dels nens escollits
per fer de protagonista».

mireia balagueró
11 ANYS - CALDERS

Vull cantar davant la gent
«Fa temps que vaig al conserva-
tori de música perquè m’agrada
molt la música i cantar. M’agra-
daria molt ser l’escollida i que
pogués cantar davant de tantes
persones».

núria casas
11 ANYS - MANRESA

Per provar-ho
«Fa anys que vaig al conservatori
i que canto en una coral, i quan em
vaig assabentar que es feien les
proves m’hi vaig voler apuntar. No
sé si m’agafaran o no però volia
provar-ho».

quetzal martí
10 ANYS - MANRESA

M’agrada el teatre
«No tinc gaire experiència però
em feia gràcia venir perquè m’en-
tusiasma cantar, en especial a
l’escola, i també m’agrada molt el
món del teatre i aquesta obra ho
té tot junt».

anna raja
8 ANYS - CAPELLADES

M’encanta cantar
«M’agrada molt cantar, sobretot
en aquesta època de l’any amb
les nadales, però també alguna
cançó en una altra llengua. La
prova m’ha anat força bé i tant de
bo que m’agafin».

biel pelfort
9 ANYS - SÚRIA

La majoria dels participants comparteixen la passió per la música
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Crònica
Un nen que intenta fugir del
destí que se li ha imposat

En Sam és un nen que  ha es-
tat venut pel seu pare als es-

cura-xemeneies Black, Bob i Clem, i
s'ha  d'enfilar per primera vegada per
netejar les xemeneies de casa de la
família Brook. Sam queda encallat en
una xemeneia i els nens de la família
el rescaten.  En veure la situació d'en
Sam decideixen ajudar-lo a fugir del
seu destí. Per aconseguir salvar-lo
l'hauran d'amagar dels escura-xeme-
neies.
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