
Monistrol sua la samarreta
El poble bagenc estrena avui l’espectacle musical «Fama», amb actors professionals i amateurs

Fama, el musical

«Voleu la fama, però la fama cos-
ta i aquí és on començareu a pagar-
la. Amb suor». Aquestes paraules es
van fer famoses pronunciades per
la professora de dansa al comen-
çament dels capítols de la sèrie
Fama, que va sorgir de la pel·lícu-
la del mateix títol, dirigida per Alan
Parker el 1980, que narra les aspi-
racions professionals i els senti-
ments d’alumnes i mestres d’una
escola d’arts escèniques. 

A Monistrol de Montserrat fa
mesos que suen. Tenen el repte
d’escenificar la versió en espectacle
musical de Fama, i el resultat s’ha
de veure avui (22 h). La represen-
tació serà a l’aire lliure, a la plaça de
la Font Gran, i l’accés és gratuït. El
monistrolenc Pepo Flores, que amb
22 anys té una àmplia experiència

com a actor i cantant a la compa-
nyia de Coco Comín i de la Pro-
ductora Gestmusic, va idear tirar en-
davant un espectacle amb la parti-
cipació de gent del poble, i l’Ajun-
tament li va donar suport en veure-
hi una oportunitat «de fomentar la
participació ciutadana i de tenir un
muntatge propi per la Festa Major».

A l’hora de triar l’obra, Flores es
va decantar per Fama perquè «té un
repartiment amb molta varietat
d’edats». A finals del 2012 es va fer
un càsting per seleccionar els actors
amateurs que, juntament amb ar-
tistes professionals, integren els 15
actors i 13 ballarins del muntatge.
L’intens treball realitzat des de l’hi-

vern ha consistit en dobles assajos
setmanals, que s’han intensificat en
el darrer mes, sota les ordres de Flo-
res i les també professionals Ariad-
na Comas, com a directora teatral;
i Andrea Santos, com a directora de
coreografia. Han suat, però el re-
sultat «és molt enriquidor», desta-
ca el director artístic que compta
amb una majoria de monistro-
lencs, però també amb artistes pro-
vinents de Manresa, Sant Vicenç,
Castellbell, Vilafranca, Viladecans
i Barcelona, per a un musical amb
divuit números.

Elvira Lladós, cantaire de l’Orfeó
Monistrolenc, va ser escollida per
interpretar la senyoreta Sherman, la
directora de l’escola Fama, «un per-
sonatge molt dur, amb el qual en
cada assaig aprenia una cosa nova».
Lladós exemplifica la implicació
de Monistrol en aquest musical: «te-
nim moltes ganes d’estrenar per en-
senyar com hem gaudit en aquests
deu mesos de feina». Una expe-
riència que Natàlia García, en el pa-
per de la protagonista Serena Katz,
defineix com a «increïble».

PEPA MAÑÉ | MANRESA

D’esquerra a dreta, Natàlia García, Andrea Santos, Paula Guerrero, Pepo
Flores, Ariadna Comas i Elvira Lladós, en la presentació del musical

VALL DE VILARAMÓ

L’ESPECTACLE

 Director artístic: Pepo Flores. Directora
teatral; Ariadna Comas. Directora de coreografia:
Andrea Santos. Monistrol de Montserrat. Avui,
a les 22 h. Plaça de la Font Gran. Gratuït.
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YOKO SUZUKI
Dissabte, a les 22 hores. La

pianista japonesa resident a Bar-
celona, Yoko Suzuki, actua dissab-
te al nucli antic de Salelles. El
concert, a la plaça de l’església,
inclou un repertori format per pe-
ces de Chopin, Debussy, Suzuki,
Albéniz, Granados, Mompou i Ma-
nuel de Falla, compositors que
han marcat la carrera de la pianis-
ta. El recital és una iniciativa de
l'Associació de Veïns i Propietaris
de Salelles en la qual també hi
col·labora l'Ajuntament de Guar-
diola. Plaça de l’Església de Sa-
lelles. Preu: 10 euros. ▶Les lo-
calitats es poden adquirir a Man-
resa (Francesc Carafi Perruquers,
Sant Joan Baptista de La Salle, 24
i Expenedora no. 20, a la Muralla
del Carme, 22), al Casal Sant Martí
de Salelles i a l’empresa Crilosa
SA, al carrer Arquitecte Oms s/n
del polígon industrial de Salelles. 
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