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‘Joseph...’, pura delícia
Miquel S. Cañellas Articulista

Crec que estareu d’acord amb mi –els que vau 
assistir a l’espectacle musical d’aquest darrer 
cap de setmana a L’Atlàntida de Vic– que el 
que vam poder veure i escoltar en directe, pel 
fet de ser primícia a la nostra ciutat i tractant-
se d’una obra col·lectiva, mereix, si més no 
d’entrada, la categoria de pura delícia.  

No entraré en personalismes del que ha estat un treball de 
conjunt. El d’un multidisciplinari equip 
que va començar pels somniadors d’un 
projecte, els qui més endavant realit-
zaren els càstings, directors artístics 
i tècnics, els assessors, productors i 
finalment els suports mediàtics de tota 
aquesta moguda. El treball d’aquest 
primer equip s’hauria quedat en res si 
no hagués comptat amb una matèria 
primera valuosa: la il·lusió i el coratge 
de la setantena de joves procedents de 
les escoles de Secundària i dels centres 
d’ensenyament artístic de Vic, que prè-
viament i a través d’uns càstings realitzats davant de càmera i 
tribunal van ser seleccionats per protagonitzar aquest singu-
lar musical. Una obra encara desconeguda per tots ells i amb 
una posada en escena final que ningú en aquells moments no 
es podia ni imaginar.

L’obra d’Andrew Lloyd Werber Joseph, basada en el relat 

bíblic dels fills de Jacob que deixen el germà preferit del pare 
a l’estacada, té tots els ingredients per sorprendre i agradar a 
un públic heterogeni. Un bon relat, dinamisme, força musical i 
moments d’hilaritat dins d’un guió que avui –com tants relats 
antics arrelats a la nostra cultura–, rellegits i amb la deguda 
hermenèutica, cobren actualitat… ens hauria fet falta un bon 
Joseph, que ens advertís (començant per banquers i polítics) 
que després d’uns anys de vaques grasses en podrien venir de 
magres. 

S’agraeix, doncs, el magnífic treball en equip –escenògrafs, 
ballarins i músics inclòs– del que ha 
representat dur a terme aquest som-
ni de tanta gent i que ha tingut la seva 
culminació en la posada en escena, per 
dues vegades (massa poques, llàstima!), 
d’aquest musical que ens ha sorprès 
gratament, amb moments sublims no 
tan sols pel nivell interpretatiu assolit 
pels actors sinó per la perfecta simbiosi 
i conjunció de les tres arts. Teatre, ballet  
i música, tres modalitats artístiques per-
fectament ajustades dalt l’escenari per 
la cadència musical –harmònicament 

plena–, ajuntada a les veus de qui en feia el relat, arriba a 
produir en alguns moments (cosa inèdita en un musical que 
podria creure’s destinat a un públic poc exigent) un viu aigua-
barreig de sentiments i emocions. Per tot això i per l’entrega 
demostrada pel públic, ja representa tot un èxit. Que en vin-
guin més!

“Ens ha sorprès gratament, 
amb moments sublims, 
no tan sols pel nivell 
interpretatiu (...), sinó 
per la perfecta simbiosi i 
conjunció de les tres arts”

Peyu actuarà per a 
una ONG africana 
que treballa per 
protegir els elefants
Vic L’actor osonenc Lluís Jut-
glar, Peyu, donarà la recap-
tació del proper divendres 
28 de l’espectacle que repre-
senta a Barcelona a l’ONG 
Elephant Voices, que defensa 
la conservació d’aquests 
mamífers. L’objectiu és 
reparar, en la mesura del que 
sigui possible, “allò que el rei 
va espatllar”. Per promocio-
nar la iniciativa, ha creat un 
vídeo en què diverses perso-
nes conegudes del món de 
l’espectacle i la comunicació 
donen suport a la iniciati-
va, entre altres Albert Om, 
Toni Clapés, Berto Romero, 
Xavier Boada, Cesk Freixas 
o Xuriguera i Faixedas. En 
Peyu farà aquesta funció 
especial de Jo tinc un amic 
que... al teatre Alexandra, i el 
preu de l’entrada serà de 10 
euros.

La soprano Isabel 
Ricciardi, als dijous 
de L’Atlàntida, amb 
sarsuela ‘renovada’
Vic La soprano Isabel Ric-
ciardi tancarà aquesta set-
mana el cicle Dijous de Vuit 
a Nou, que ha tingut lloc a 
L’Atlàntida des de l’inici de 
temporada. Isabel Ricciar-
di presentarà l’espectacle 
Sarsuela in kabaret, una 
modernització de la posada 
en escena d’aquest gènere. 
La soprano interpretarà 
peces clàssiques del repertori 
de la sarsuela, en un format 
íntim i amb tocs d’ironia, 
introduïts a través d’una 
actriu (Mariona Gual) que 
porta el fil narratiu del mun-
tatge. L’acompanyen també 
dos músics, Carlos Alberto 
Caro (violí) i Josep Buforn 
(piano). Les peces són de 
compositors tan coneguts del 
gènere com Amadeu Vives, 
Moreno Torroba o Ruperto 
Chapi, tot i que també hi ha 
peces sorpresa. 

Can Patalarga 
exposa instruments 
electrònics fabricats 
per Andreu Roca
Manlleu Fins al dia 29 
d’abril es pot veure, a la sala 
de Can Patalarga de Manlleu, 
l’exposició “D.I.Y.” (inicials 
en anglès de do it yourself, 
“fes-t’ho tu mateix”). La 
mostra conté aparells elec-
trònics musicals construïts 
al llarg de dos anys pel 
manlleuenc Andreu Roca. 
Els aparells són de construc-
ció casolana, amb dissenys 
compartits a la xarxa, i cada 
un d’ells s’acompanya d’una 
explicació didàctica i permet 
que el públic hi experimenti.

Vic

Miquel Erra

El treball en equip, l’espe-
rit participatiu i la qualitat 
artística, els objectius que 
s’havia marcat el projecte 
“Fem un musical”, impulsat 
des de l’Ajuntament de Vic 
i la Fundació L’Atlàntida 
amb la col·laboració d’EL 9 
TV, van quedar coberts, amb 
escreix, després de veure 

la representació de l’obra 
Joseph i l’increïble abric en 
Technicolor. 

Un públic entregat, que 
va omplir la Sala Ramon 
Montanyà en les dues sessi-
ons, va reconèixer i aplaudir 
una obra en la qual, des del 
mes de setembre, hi han 
estat treballant més d’un 
centenar d’alumnes d’entre 
14 i 20 anys de les escoles 
de Secundària de Vic i altres 

centres com l’Escola d’Art, 
l’Escola Taller del Centre de 
Perruqueria i Estètica o l’Em-
vic. Al final de l’última ses-
sió, l’emoció es va desbordar 
entre els joves participants 
del muntatge. “Ha estat un 
èxit, i una peça més del pro-
jecte educatiu de la ciutat”, 
destacava sortint del teatre 
Anna Erra, regidora d’En-
senyament i primera tinent 
d’alcalde, felicitant-se del 

“gran espectacle” que n’havia 
resultat. 

El musical, d’una hora i 
mitja de durada i amb música 
en directe, va tenir moments 
brillants, com la interpre-
tació del Benjamin Calipso, 
el Go go Joseph o la commo-
vedora Pròleg i somnis fets 
veritats. L’objectiu de l’Ajun-
tament i L’Atlàntida seria 
repetir la iniciativa cada dos 
anys.

El musical ‘Joseph i l’increïble abric en Technicolor’ va omplir les dues sessions

Emoció i espectacle a L’Atlàntida
Una escena del musical ‘Joseph i l’increïble abric en Technicolor’, en la representació d’aquest dissabte a la Sala Ramon Montanyà de L’Atlàntida


