
mocionant i reeixit. El
desè aniversari de l’Es-
colania i el Cor Jove
d’Olesa va marcar

aquest cap de setmana una fita a
la localitat montserratina amb la
posada en escena de la primera
versió íntegra en català del musi-
cal Els miserables. Una producció
valenta i un muntatge desacom-
plexat per commemorar la pri-
mera dècada d’existència de l’en-
titat a l’ensems que els 25 anys de
vida de La Passió, pel teatre de la
qual van passar més de dues mil
persones en les dues funcions
programades dissabte i diumenge.

La megafonia va avisar el públic
que l’espectacle que es disposaven
a presenciar era de factura total-
ment amateur. Però no calia. Du-
rant tres hores, inclòs un entreac-
te de vint minuts, la platea va vibrar
amb la representació, aplaudint
amb especial entusiasme un gra-
pat de solos i les peces
corals –Quan el dia se’n va, Belles
Dames, Amo de l’hostal, Es demà,
...– més emotives d’una història
que dóna la paraula als marginats
de París que volen canviar el sig-
ne de la seva dissort en la prime-

ra meitat del segle XIX. Els mise-
rables és una novel·la de Victor
Hugo que  fa un quart de segle es
va convertir en una peça de teatre
musical que el temps ha convertit
en una icona del gènere al costat
de títols tan emblemàtics com
Cats i The phantom of the Opera.

La reputació d’Els miserables i el
fervor amb què milers de persones
han admirat el musical arreu del
món convertia la proposta de l’Es-
colania en una gosadia que frega-
va la irreverència. Però l’esforç no
els va espantar i van reblar el clau
posant-se entre cella i cella el rep-
te de traduir les 42 cançons al ca-
talà –un fet inèdit– i arranjar la par-
titura per fer quadrar música i
text. Un treball del qual es van en-
carregar dos joves com Pol Ta-
lón, de 18 anys, i Xavier Gil, de 17,
respectivament, els quals van en-
tomar, a més, la responsabilitat de
donar cos a dos papers rellevants
de la funció, com els de l’inspec-
tor Javert (Pol) i el revolucionari
Enjolràs (Xavier).

Prop de la 1 de la nit de dissab-
te, el miler llarg d’espectadors que
va assistir a l’estrena va ovacionar
actors i músics, un conjunt d’un
centenar de persones que va su-
mar a la proposta de l’Escolania i
el Cor Jove la complicitat i el treball
de la Coral Santa Maria, d’Olesa,
l’Esbart Olesà, la Coral Sant Este-

ve de San Esteve Sesrovires i l’or-
questra de cambra d’aquesta en-
titat del Baix Nord. Oriol Garrido
i Esther Baró, en l’apartat escènic,
i Eduard Vila, en el musical, van ser
els encarregats de dirigir l’obra.

Posats dempeus, molts espec-
tadors van recompensar la tasca
duta a terme, que en les darreres
setmanes va implicar moltes hores
d’assaig. Per suposat que era una
producció amateur, però tant l’es-
cenografia –aprofitant els decorats
de la Passió de Crist– com el treball
vocal van ser dignes d’esment.
Martí García, en el paper prota-
gonista de Jean Valjean, Tamara
Fajardo com a Eponine, la Fantine
Beatriz López, els enamorats Co-
sette (Marta Font de gran, Clara Li-
nares de nena) i Màrius (Jordi Pe-
drero). Els seus números solistes
van rebre l’immediat reconeixe-
ment. I no seria de rebut cloure
aquesta crònica sense fer un es-
ment especial als taverners The-
nardier, personatges d’una vis cò-
mica que Joan Gil i Elena Damo-
ta van brodar sumant capacitat ac-
toral a la solvència del seu cant.
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Crònica

Olesa ovaciona els seus ‘miserables’
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FELIÇ ANIVERSARI L’escenificació del musical «Els miserables» en català, un fet inèdit fins ara, va ser la manera com l’Escolania i el Cor Jove
d’Olesa de Montserrat van decidir celebrar la seva primera dècada de vida. El somni es va fer realitat al Teatre de La Passió, que enguany celebra
els seus vint-i-cinc anys, amb dues representacions que van aixecar expectació i va ser acomiadades amb entusiasme pels assistents
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El dramaturg manresà Joan Bar-
bé ja és oficialment l’autor de la 57a
Innocentada, que es representarà
el proper 2014. L’articulista de Re-
gió7, que va rebre ahir els 1.000 eu-
ros destinats al guanyador del
concurs de Guions de la Inno-
centada que organitza l’Agrupació
Cultural del Bages, va voler dedi-
car l’encàrrec al seu fundador:
Agustí Soler i Mas. 

«El jurat deu haver vist el llegat

d’Agustí Soler i Mas en el meu
text per triar-lo», va dir el drama-
turg després de rebre el xec de
mans del regidor de Cultura, Joan
Calmet, i del president de l’Agru-
pació Cultural del Bages, Pere Vila.
La seva obra, L’alcalde i la cuple-
tista, va derrotar l’autor de la pro-
pera innocentada, Ernest Macià,
que es va haver de conformar
amb el segon lloc.

«L’alcalde i la cupletista és un
vodevil polític dels difícils mo-
ments que estem vivint i que bus-
ca reconèixer als polítics locals
que, a diferència dels de dalt, pa-
teixen per trobar recursos», va
avançar Barbé, tot afegint que
«per saber-ne més haureu d’es-
perar».  Calmet, que escoltava les

seves paraules, no es va poder es-
tar de reconèixer que malgrat no
haver llegit el text, sabia de l’exis-
tència d’un «Joan Tranquil·let» i te-
nia ganes de veure’l en escena. 

A falta de menys d’un mes per
l’estrena de la 56a Innocentada, els
assistents a l’entrega de premis ja
van poder veure un petit tast de
Manrússia Ciutat Olímpica d’Er-
nest Macià. Un fragment de l’al-
calde trucant a la comissió olím-
pica perquè vol que la seva ciutat
sigui seu dels jocs d’hivern del
2022 i que ha de parlar amb els de-
partaments de «Casos difícils»,
«Casos impossibles» i ha d’acabar
enviant un correu a hotenimxun-
go@coit.com, van ser suficient per
començar a obrir boca. 
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El lliurament del premi va
oferir un primer tast de la
representació que es farà el
proper gener



Joan Barbé recull l’encàrrec de la 57a
Innocentada dedicant-lo al seu creador

Barbé adreçant unes paraules als assistents, al costat de Pere Vila
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Martí García va interpretar el paper protagonista de Jean Valjean
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Més de dos mil espectadors
van aplaudir durant el cap de
setmana la valenta producció
al Teatre de La Passió

L’Escolania i el Cor Jove van celebrar deu anys amb dues funcions del musical en la primera versió íntegra en català


