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Un centenar de joves actors i actrius que participaran en el musical ‘Joseph i l’increïble abric en technicolor’, amb directors i músics, aquest dissabte després de la gala final del càsting a L’Atlàntida

Un musical que promet
Una gran gala va culminar dissabte el càsting per a l’obra que es representarà a l’abril a Vic

Vic

Miquel Erra

“Quedaran parats del talent 
que veuran avui dalt de 
l’escenari”, va advertir la 
presentadora de l’acte, la 
periodista d’EL 9 TV Marta 
Simón. Dit i fet. El públic 
que omplia la platea de la 
Sala Ramon Montanyà va 
sortir encantat, aquest dis-
sabte a la tarda, de la gala 
final del càsting Fem un 
musical. Les expectatives, 
doncs, ja estan creades per 
a aquest ambiciós projecte 
artístic, pedagògic i de ciutat 
que impulsen L’Atlàntida i 
l’Ajuntament de Vic, amb la 
col·laboració d’EL 9 TV. 

I això que la iniciativa tot 
just es troba “al seu equa-
dor”, va recordar Simón. 
Un total de 150 escolars de 
Vic d’entre 14 i 18 anys han 
participat en els càstings per 
escollir els protagonistes 
d’un espectacle que es repre-
sentarà a L’Atlàntida els dies 

20 i 21 d’abril. Precisament, 
durant la gala de dissabte 
es va desvelar el nom del 
musical que interpretaran. 
Es tracta de Joseph i l’incre-
ïble abric en technicolor, un 
musical d’Andrew Lloyd 
Webber estrenat a Londres 
l’any 1972. “És un musical 
molt divertit, molt passat 
de voltes”, va avançar Toni 
Font, director artístic del 

musical, que va recordar als 
protagonistes que, a partir 
d’ara, els espera “treballar, 
riure i patir molt”. Això sí, 
“ens ho passarem molt bé”. A 
l’hora d’escollir aquests pro-
tagonistes s’havia valorat, a 
més del talent, “la naturali-
tat, la capacitat d’expressar i 
el seu atreviment”, va apun-
tar Anna Casadevall, profes-
sora de l’Escola de Música de 

Vic, en nom del jurat.
La gala va comptar amb la 

presència de l’històric direc-
tor teatral Josep Lluís Bozzo, 
responsable del musical Cop 
de rock, que està triomfant 
a Barcelona, i que es va 
mostrar “acollonit” amb el 
bon nivell que havia vist en 
la gala. Bozzo va felicitar la 
iniciativa, tot recordant que 
el teatre musical “és la dis-

ciplina més exigent de totes 
les arts escèniques”. També 
va pujar a l’escenari el músic 
Pep Poblet, que va aprofitar 
per aconsellar als joves pro-
tagonistes que “disfruteu” 
de la iniciativa, ja que per 
ells esdevenia “en un petit 
graonet i una oportunitat 
per aprendre”. Durant l’hora 
justa que va durar la gala, 
els joves actors i ballarins 
van presentar tres tastets del 
musical, amb les peces Ben-
jamin Calipso, Go go Joseph’ i, 
per tancar la tarda, una com-
movedora versió de Pròleg i 
somnis fets veritats, que va 
arrencar una llarga ovació. 

“Treballarem perquè 
aquesta sigui una obra de 
qualitat, però sobretot per 
reforçar el valor pedagògic 
de la iniciativa”, van con-
cloure Ramon Ferrer i Joan 
Godayol, directors musicals 
de l’espectacle, que també 
van posar música en directe 
a una vetllada que EL 9 TV 
va retransmetre en directe.

Un musical jove fet per un autor de grans èxits 
Joseph i l’increïble abric en technicolor, el musical que es 
farà a Vic, va ser escrit pensant en els joves. El compositor 
Andrew Lloyd Webber (a la fotografia) i el lletrista Tim 
Rice van rebre l’encàrrec del Colet Court School de Lon-
dres de crear una breu cantata de 15 minuts. Corria l’any 
1968, i aquella obra modesta estava destinada a convertir-
se en un musical molt popular, tot i que poc conegut als 
escenaris catalans. L’any 1972, s’estrenava en la seva forma 
definitiva al Festival d’Edinburgh (Escòcia) i a la Brooklyn 
Academy de Nova York. L’obra explica en to d’humor una 
història de l’Antic Testament, la de Josep, un dels dotze 
fills de Jacob, envejat pels seus germans per ser el preferit 
del seu pare. Lloyd Webber seria conegut, més endavant, 
pels grans èxits de Jesus Christ Superstar, Evita i Cats.

Vic

Jordi Vilarrodà

Toni Font i Ramon Ferrer 
seran, respectivament, el 
director escènic i el director 
musical de Joseph i l’increïble 
abric en technicolor. Ells són 
responsables d’haver escollit 
un títol que surt “dels quatre 
musicals que tothom coneix”, 
diu Toni Font, i que ja en el 

seu origen era pensat per als 
joves. 

El treball que es farà a 
partir d’ara en els assajos té 
un objectiu pedagògic, a més 
d’artístic: “Conèixer bé un 
autor, sumar les diferents 
disciplines...”, explica Toni 
Font. El resultat d’allò que es 
vegi a l’escenari de L’Atlàn-
tida els dies 20 i 21 d’abril ha 
de ser “gairebé professional”, 

però tan important com això 
és que els actors i actrius 
aprenguin “els valors de la 
participació i del treball en 
grup”, diu Ramon Ferrer. 
Per a uns joves que mai no 
han viscut una experiència 
com aquesta, no serà fàcil. 
Toni Font insisteix en una 
condició que han de complir, 
no per òbvia menys impor-
tant: “Cantar i interpretar al 

mateix temps és complicat, 
i a més han de saber ballar”. 
Els joves intèrprets, d’entre 
14 i 18 anys, començaran ara 
a treballar en tres blocs per 
separat (cor, solistes i balla-
rins) i després d’una primera 
fase s’iniciaran les sessions 
amb una coreògrafa. Toni 
Font explica que l’increïble 
abric en technicolor és una 
obra “juganera”.

Toni Font i Ramon Ferrer dirigiran un treball que vol ser artístic i pedagògic

“Cantar, actuar i ballar és complicat” Una obra coral 
on tothom pot 
participar

Vic Els càstings, finalment, 
no han estat eliminatoris. 
Tots els joves que hi han par-
ticipat tindran el seu lloc en 
l’obra, malgrat que encara no 
s’ha explicat qui seran els pro-
tagonistes. “Després de tants 
processos de càsting, tots els 
que estaran dalt de l’esce-
nari s’ho mereixen, explica 
Ramon Ferrer. EL 9 TV ha 
emès aquests càstings des del 
novembre de l’any passat.


