
Una vintena de joves d’entre 17
i 19 anys posaran en escena el mu-
sical Moulin Rouge, en un espec-
tacle que es repeteix a Sant Vice-
nç de Castellet, després de l’èxit
obtingut en la darrera Setmana
Jove, celebrada el novembre del
2010. Són una colla que es van co-
nèixer a l’institut Lluís de Pegue-
ra de Manresa, a qui els agrada la
música i l’escena, i que s’han
constituït com a grup amb el nom
de Borrok. Actuaran demà al tea-
tre de la Societat Coral l’Estrella a
partir de les 7 de la tarda.

Juanma Rodríguez, que és actor
i també fa les funcions de director
del grup juntament amb Berta
Portabella, Jordi Martí i Paz Lara,
explica que la idea va sorgir en una
conversa al bar, quan algú va sug-
gerir muntar una obra musical en-
tre amics. En realitat, la conversa
es donava en un grup d’estudiants
de batxillerat d’Arts Escèniques.
Juanma Rodríguez diu que no es
tracta de cap treball ni projecte re-
lacionat amb els seus estudis, sinó
que és «una idea que vam tenir de
manera espontània». El projecte
va començar a prendre forma
quan va córrer la veu, «ens ho vam
dir entre amics i vam començar a
contactar amb gent que tenia ga-
nes de fer-ho», explica Juanma.
Ara, en el grup es poden trobar jo-

ves de Sant Vicenç, Manresa, Ole-
sa de Montserrat, Sallent i Espar-
reguera.
Juanma explica que ells s’ho han
fet tot, des de la traducció de les lle-
tres originals i la planificació del
vestuari fins al muntatge de la
banda musical, i l’estructura tèc-
nica del so i la il·luminació.

Cap d’ells no tenia cap expe-
riència anterior dalt d’un escena-
ri, encara que van trobar molt de
suport de la Societat Coral l’Es-
trella, diu Juanma, sobretot pel que
fa al muntatge de l’escenari.

Les lletres es canten en directe
i la música serà enllaunada, diu
Juanma Rodríguez. I es canten
en castellà, encara que s’han dei-
xat algunes peces en el seu idioma
original «perquè s’avenia molt
millor a l’estructura de l’escena»,
diu. El jove director admet que en
el grup hi ha «gent que canta molt
bé», i que en això es basa que l’es-
pectacle agradés tant quan es va
estrenar. El novembre van posar
en escena Moulin Rouge dues ve-
gades, perquè omplien del tot.
Ara, però, només tenen prevista
una representació.

El portaveu de Borrok diu que
l’experiència els ha agradat molt i
que, si tot va com fins ara, no
descarten formar-se com a grup
estable per poder fer més obres
musicals.
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Vint joves posen en escena «Moulin Rouge»
El grup Borrok el van formar nois i noies del Bages sense experiència teatral per representar aquest musical

Dues escenes del musical que ha muntat el grup Borrok

BORROK

Molin Rouge és una pel·lícula
musical del 2001, dirigida

per l'australià Baz Luhrmann i in-
terpretada per Nicole Kidman i
Ewan McGregor. Està basada en
gran part en l'òpera de Giuseppe
Verdi La traviata. L’argument gira a
l’entorn del bohemi Christian, que
s'enamora de l'estrella del Moulin
Rouge Satine. Una nit, després
d'un malentès, els seus camins
s’entrecreuen. Ell l'enamora amb la
seva poesia i ella amb la llum que
irradien els seus ulls, però tot can-
viarà quan ella descobreixi que
Christian no és el duc milionari que
vol convèncer per finançar una
obra teatral, i es debatrà entre l'a-
mor que sent pel bohemi i l'interès
pel duc i poder convertir-se en una
gran actriu. La pel·lícula és ambien-
tada al principi del segle passat, a
París, una ciutat que buscava der-
rocar les normes convencionals en
totes les àrees possibles. L’obra té
com a tema principal l'amor i es
desenvolupa en un entorn que bar-
reja el luxe i la bohèmia a manera
de l'art de Toulouse-Lautrec, que
apareix com un dels amics del pro-
tagonista.



Una pel·lícula
sobre l’amor
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