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Un centenar d’actors, músics fi-
gurants i tècnics, una cinquante-
na dels quals menuts esvalotats i
il·lusionats amb l’estrena, una de-
sena de músics a l’orquestra i un
teatre ple de gom a gom. La pre-
sentació d’Oliver! El Musical ahir
a Berga va incloure moltes peces
per a un engranatge que havia
despertat molt interès i que va
funcionar sense imprevistos. La
proposta era arriscada i el públic
la va aprovar amb nota: l’agrupa-
ció teatral La Farsa i l’Escola Mu-
nicipal de Música de Berga, amb la
col·laboració de l’Escola de Ballet
M. Alba van completar el primera
assalt d’un projecte que fa molt
temps que preparen entre llargs i
sincers aplaudiments. 

Músics que habitualment no
fan teatre ni dansen i actors que no
estan acostumats a cantar. La unió
de La Farsa i l’escola de música va
portar ahir a Berga una aventura
inèdita que, després de moltes
hores de treball conjunt, va dur a
l’escenari unes dosis d’il·lusió di-
fícils de veure en altres propostes. 

L’arribada pausada dels prop
de cinquanta nens i nenes que a
poc a poc van anar omplint l’es-
cenari entre cants ja permetia en-
treveure que la proposta era am-
biciosa.  Era el primer cop que La
Farsa i l’escola de música duien a
escena un musical i van apostar
per una adaptació del dinàmic
Oliver Twist. Amb una combina-
ció de cançons lentes i dramàti-
ques i d’altres d’enèrgiques i ale-
gres, el moment més tendre va ar-
ribar amb Nil Farrés (que ahir feia
el paper d’Oliver Twist) solitari
interpretant On podré trobar l’a-
mor? i deixant bocabadat més
d’un, de la mateixa manera que
tots els petits actors van interpre-
tar els seus papers de manera im-
pecable. 

La suma de talent, vitalitat i
il·lusió que hi havia ahir damunt
l’escenari va comportar que l’es-
trena d’Oliver! El musical, acabés
entre forts aplaudiments del públic
que ahir omplia de gom a gom el
Teatre Municipal de Berga. Per

als qui es van quedar sense lloc,
avui és prevista la segona i darre-
ra sessió a les 9 del vespre. Les en-
trades tenen un preu de 12 euros
i hi ha descompte per als alumnes
del centre. 

El complex muntatge és fruit de
moltes hores de treball –ambdues
entitats treballen colze a colze des
del mes de febrer– i el director tea-
tral de l’espectacle, Ferran Pujols
parla d’una experiència agosara-
da que «si m’ho miro fredament
ara em sembla un suïcidi, una
falta de consciència». Així, recor-
da com, a partir de la idea inicial
«la bola es va anar fent gran», i va
implicar un centenar de persones.
«Des del primer contacte per fer un
musical, la cosa va anar agafant
embranzida, hi va col·laborar l’es-
cola de ballet Maria Alba i s’hi ha
anat sumant coses», explica.  

Tant el director escènic i actor de
La Farsa (ahir també va pujar a l’es-
cenari en el paper de Boomble)
com el director musical del mun-
tatge, Xavier Llobet, recordaven
ahir el munt d’hores de la gestació,
però ho feien amb la satisfacció
d’haver fet la feina ben feta i obrint
la porta a futures col·laboracions:

«ara ja sabem que pot funcionar i
funciona», van sentenciar. 

Ahir el públic que omplia el
teatre de Berga va corroborar que
la prova pilot s’ha superat amb
nota. L’escola de música i La Far-
sa van deixar el llistó ben amunt en
la posada en escena del seu primer
projecte conjunt. 
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Mig miler de
persones vibren
amb l’estrena de
l’«Oliver Twist»
berguedà

La Farsa i l’escola de música estrenen el
musical amb el teatre ple de gom a gom


MUNTATGE INÈDIT A BERGA Música, escena i
dansa es van donar la mà ahir en un espectacle sense
precedents i amb segell berguedà. 
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Actors de La Farsa, l’escola de música i l’escola de dansa Maria Alba en la finalització d’una de les cançons

 

Una escena protagonitzada pel malvat Bill Sykes 
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El ball va compartir protagonisme amb teatre i música 
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Nil Farrés i Sara Cabanas ahir van ser Oliver i Dod

 

Els alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Música de Berga Nil

Farrés i Martí Canal trigaran a obli-
dar l’espectacle. Encarnant Oliver
Twist (ahir va ser a càrrec de Far-
rés) s’han convertit en protagonis-
tes d’un dels espectacles que han
generat més expectació a Berga.
Nil Farrés, avianès de 8 anys, expli-
cava ahir després de l’assaig gene-
ral que s’havia sentit còmode can-
tant sol damunt l’escenari i asse-
gurava que, si es dóna l’ocasió, de
ben segur que ho repetirà. D’altra
banda, Martí Canal té 9 anys i és de
Berga. Tots dos van afirmar que
preparar l’obra els havia comportat
moltes hores de feina «primer pre-
parant la música i després amb as-
sajos, que n’hem fet molts». Amb
tot, diuen que la feina compensa:
«ens ho hem passat molt bé». 
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Els protagonistes,
satisfets de la feina
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L’OPINIÓ DELS ACTORS

Ferran Pujols és el director de
l’espectacle i ha hagut de coordi-
nar una cinquantena de nens i di-
rigir els adults de l’Escola Munici-
pal de Música que no estan acos-
tumats a la interpretació, amb «la
por que tenen de no saber si ho fan
bé». Quant als menuts, no obvia la
dificultat que suposa treballar-hi:
«quan porten molta estona a es-
cena, es cansen i també perden la
tensió», diu. Assegura, en una
obra amb tants participants «tot-
hom hi és indispensable». 

«Aquí tots som
indispensables, des del
figurant fins a l’Oliver»

FERRAN PUJOLS
DIRECTOR TEATRAL DEL MUNTATGE
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Marc Duarte, berguedà d’11
anys, va pujar ahir a l’escenari per
primer cop per ficar-se en la pell
d’un dels nens que comparteixen
aventures amb Oliver Twist. As-
segura que li ha agradat l’expe-
riència i remarca la necessitat d’a-
nar tots coordinats: «hi ha molta
gent participant a l’obra i, si algú va
malament, s’espatlla tot». Diu que
li agrada portar micròfon però
també té un handicap: «si t’equi-
voques, se sent tot» i es queda l’es-
cena en la qual li toca robar. 

«Hi ha molta gent a
l’obra i, si algú falla, va
malament tot»

MARC DUARTE
ALUMNE DE L’EMM DE BERGA
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Si bé Marc Marginet ja és un ha-
bitual dels escenaris, d’aquest pro-
jecte assegura que «tots en gua-
nyarem moltes coses positives».
Remarca el fet que s’uneixin dife-
rents associacions, que comporta
que «gent tan diferent i de diferents
edats, s’apunti al carro de manera
voluntària», una proposta que
«ens porta a fer ambient de poble
i de comarca». Un altre element
que fa especial l’espectacle, asse-
gura, són els infants, «que trans-
meten molta il·lusió». 

«Tots en guanyarem
moltes coses positives,
estem fent poble»

MARC MARGINET
ACTOR DE LA FARSA
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Núria Roca, nascuda fa 12 anys
a Gironella, va pujar ahir damunt
l’escenari assegurant que no esta-
va nerviosa. Explicava que els ha
tocat assajat «bastant» però se’n
congratula perquè «era divertit
arribar aquí i trobar-te tots els de
la Farsa, amb qui ens divertíem
molt». Ahir al matí, després de
l’assaig general, estava conven-
çuda que l’obra sortiria bé però
apuntava que «com que som tants,
costa entendre’ns i encara hi ha
algú que s’equivoca de lloc».

«Hem hagut d’assajar
bastant però amb La
Farsa era molt divertit»

NÚRIA ROCA
ALUMNA DE L’EMM DE BERGA

Els petits actors i actrius van centrar una bona part de les mirades del nombrós públic
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Nens i nenes cantant «Pa, gloriós pa»
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Atenció 
Comunitats de 

Propietaris!

� Restauració � Neteja i manteniment � DDD � Serveis generals

� Telefonistes i recepcionistes � Conserges i vigilants 

� Repartiment de valisa � Jardineria � Monitors � Serveis socials 

� Assistència domiciliària � Consumibles

www.deyse.cat


