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El jove musical de Vic 
Més de 50 actors estrenen a L’Atlàntida ‘Joseph i l’increïble abric en Technicolor’
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Actors, músics, tècnics i directors que aquest divendres estrenen el musical ‘Joseph i l’increïble abric en Technicolor’ a L’Atlàntida

Vic

Jordi Vilarrodà

Més de 50 joves intèrprets 
–entre actors i ballarins– 
posaran en escena a L’At-
làntida, aquest divendres i 
dissabte, el musical Joseph i 

l’increïble abric en Technico-

lor, d’Andrew Lloyd Webber. 
D’aquesta manera culminarà 
un procés de creació obert a 
tots els estudiants de Secun-
dària de Vic que, sota el nom 
de “Fem un musical” i al llarg 
de mig any, ha anat fent pas-
sos fins arribar a l’estrena. 
L’èxit de públic ja està asse-
gurat, perquè fa dies que no 
queda ni una entrada per a 
les dues sessions. 

El procés va començar 
l’octubre de 2011 amb un 
càsting al qual es van pre-
sentar 150 candidats, emès 
durant dos mesos per EL 9 
TV. Una vegada seleccionats 
els actors, han assajat a les 
ordres del director Antoni 
Font, la coreògrafa Karina 
Amato i els directors musi-
cals Joan Godayol i Ramon 
Ferrer. En el projecte s’hi han 
involucrat altres centres edu-
catius: la part musical és a 
càrrec de l’Escola de Música 
de Vic (professors i alumnes 
com a instrumentistes, a més  
del Cor Infantil), en l’esceno-
grafia hi ha treballat l’Escola 
d’Art, i en el maquillatge i 
perruqueria, l’escola taller 

Centre de Perruqueria i Estè-
tica. Entre tots, sumen més 
d’un centenar de persones. 
Anna Erra, regidora d’Educa-
ció de l’Ajuntament, ho defi-
neix com “un gran projecte 
de ciutat”. Lluís Vila d’Aba-
dal, director de la Fundació 
L’Atlàntida, en destaca la 
finalitat de relacionar L’At-
làntida “amb el món escolar 
i educatiu”. L’experiència 
la qualifiquen tots de “molt 
satisfactòria”.

L’obra escollida, Joseph i 

l’increïble abric en Technico-

lor, és de les més desconegu-
des d’Andrew Lloyd-Webber, 
el compositor de musicals 
tan coneguts Evita, Cats o 
Jesus Christ Superstar. De 

fet va ser la seva opera pri-

ma, en què va treballar amb 
el lletrista Tim Rice. Es va 
estrenar l’any 1968 i estava 
pensada, precisament, com 
un musical escolar. “El títol 
d’aquest no era precisament 
un reclam publicitari”, reco-
neix Antoni Font, però sí 
que s’adaptava al propòsit 
de “Fem un musical”. L’obra, 
basada en la història bíbli-
ca de Josep, fill preferit de 
Jacob, i dels seus onze ger-
mans, només s’havia repre-
sentat una vegada en català. 
“És participativa, i té música 
de tots els estils”. Antoni 
Font destaca el repte que ha 
representat treballar amb 
actors “de procedències dife-

Joseph i l’ncreïble abric en 

Technicolor. L’Atlàntida, 
Sala Ramon Montanyà. 
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rents”, la majoria dels quals 
no tenien experiència en el 
gènere musical. Els papers 
principals, que corresponen a 
dos narradors i al personatge 
de Josep, s’han desdoblat, i 
seran interpretats per actors 
diferents en les dues repre-
sentacions. 

Amb aquesta producció 
pròpia, L’Atlàntida comme-
mora també el segon aniver-
sari de la seva inauguració, el  
23 d’abril de 2010.


