
’Escola Municipal de
Música de Berga i l’A-
grupació Teatral La
Farsa han tornat a

col·laborar per portar dalt dels es-
cenaris berguedans un altre clàs-
sic de Broadway:  Annie, el musi-
cal. Després de l’èxit obtingut fa
dos anys amb el seu primer es-
pectacle plegats, Oliver, prop de
cent cinquanta persones (entre
actors, ballarins, músics i tèc-
nics) van tornar a fer vibrar el Te-
atre Municipal de Berga, que es va
omplir de gom a gom. 

Persones de totes les edats van
endinsar-se en el món d’Annie,
rient i emocionant-se, durant les
dues hores i mitja d’espectacle.
L’escenari feia goig: actors i actrius
plens d’il·lusió i vitalitat, sota la di-
recció teatral d’Angelina Vilella,
posaven veu i dansa a la música
divertida i encomanadissa, que va
ser interpretada per una trentena
de músics dirigits per Xavier Llo-
bet. A tot això s’hi sumen unes co-
reografies simples però efectistes,
fruit de l’aportació de l’Escola de
Ballet Maria Alba i uns decorats
ben treballats que transportaven
els assistents a l’orfenat d’Annie,
a la luxosa casa del senyor War-
bucks i a la ciutat de Nova York. 

La veu dolça de Maria Migue-
la (interpretant el paper d’Annie
el dia de l’estrena)  va acompan-
yar i commoure l’assistència du-
rant tota l’obra, especialment en
els fragments que cantava sola
davant del públic. El dia de demà
va ser una de les peces més emo-
cionants,  i les intervencions de la

petita i simpàtica Molly (inter-
pretada per Marta Pujols) van
fer riure els presents en diverses
ocasions, així com el número
musical que va tancar la prime-
ra part, protagonitzat per la Sen-
yoreta Hannigan (Sònia Ferrer),

Daniel Hannigan (Francesc Mar-
ginet) i Lyly St. Regis (Rosa Mas-
saguer). Cal destacar la inter-
venció d’un gos de veritat, molt
obedient, que feia de Gossu. 

L’obra va culminar de manera
espectacular amb un escenari

que feia efecte de tan ple com es-
tava. El públic va respondre amb
una allau d’aplaudiments, xiu-
lets i crits de felicitació que van
durar molta estona i que van co-
rroborar el bon resultat de la
col·laboració. La gent es va posar
dreta mentre els intèrprets salu-
daven emocionats. El bon am-
bient entre els participants es va
fer notar quan el teló es va tancar
i es van poder sentir aplaudi-
ments i crits d’alegria sorgits de
darrere les cortines, on els intèr-
prets s’ovacionaven entre ells. 

L’estrena de l’espectacle va ser
dissabte, i ahir, a les 6 de la tarda,
hi va haver una segona sessió. Per
als que s’ho hagin perdut, avui, a
les 9 del vespre, hi haurà la da-
rrera funció. Aquest segon pro-
jecte conjunt de l’escola de mú-
sica i La Farsa ha demostrat, altra
vegada, el bon nivell dramàtic i
musical de la comarca. 
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Crònica

El món d’Annie sap com emocionar 
El teatre de Berga, ple a vessar, ovaciona la segona col·laboració entre l’Escola Municipal 

de Música i l’Agrupació Teatral La Farsa, que mobilitza prop de cent cinquanta persones
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l festival de cinema de
Canes demostra el seu
excel·lent estat de for-
ma amb tres noves es-

trenes. Ahir, el barceloní Jaime
Rosales va presentar Hermosa ju-
ventud, un film important i opor-
tú que aborda la devastació de la
classe mitjana espanyola i, en con-
cret, l’esclafament de la joventut del
país. A través d’una expressió fre-
da i neutral, que sovint utilitza les
xarxes socials com WhatsApp i
Skype, Rosales ens explica la his-
tòria d’una parella en un panora-
ma on tot ha esdevingut precari. 

Si el cinema espanyol (o qual-
sevol altre tipus de forma expres-
siva) hagués abordat aquest tema
amb regularitat potser Hermosa ju-
ventud no seria tan necessària
com acaba resultant. 

També dins de la secció Un cer-
tain regard, on s’estan veient les mi-
llors cintes d’enguany, trobem Tu-
rist, una extraordinària pel·lícula
sueca sobre les conseqüències
d’una acció, aparentment subtil,
que acaba desembocant en la cri-
si moral d’una família que fa va-
cances en una estació d’esquí. Ru-
ben Ostlund ofereix un catàleg de
divertida intel·ligència en el qual
cada detall, cada expressió, esde-
vé rellevant, i ens llança cap a un
final aterradorament obert. 

Per acabar, The homesman, el
nou film de Tommy Lee Jones, és
un western tan imprevisible com
les tres boges que els protagonis-
tes condueixen a través del desert.
De fet, malgrat adscriure’s for-
malment al western clàssic, al-
guns dels seus moments resulten
tan trencadors i insospitats que un
es pregunta quina acollida tindrà
en el seu tradicional país d’origen.
En tot cas, al festival de Canes se-
gur que se l’estimaran.
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Tres perles
en un festival
amb un estat
de forma
excel·lent  

Des de Canes

El director i actor Tommy Lee Jones 
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Un moment de l’espectacle, que aquest vespre tornarà a pujar a l’escenari del teatre de Berga 

LA  FARSA

El concert de la Polifònica de
Puig-reig per commemorar els 50
anys de l'Associació Cultural i Re-
creativa Divina Pastora de Manresa
va atreure ahir més de 600 perso-
nes al teatre Kursaal de Manresa.
La cita va estar marcada per les sor-
preses. Després d’un repertori
molt complet, que anava des dels
fragments d’òpera fins a extractes
de musicals, el conjunt berguedà
va voler dedicar un emocionant bis
a l’impulsor de la Divina Pastora,
Joan Antoni Pusó. A la sortida, els
assistents van ser acomiadats amb
una fil musical força peculiar:
l’himne de la Divina Pastora. 
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El concert del
50è aniversari de
la Divina Pastora
atreu 600 persones

El concert de la Polifònica de Puig-reig per commemorar l’aniversari de l’entitat manresana

EUDALD REDÓ

«Annie, el musical» es va estrenar amb una llarga ovació
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