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INTERPRETACIÓ, CANT I BALL El teatre musical és una suma d’arts escèniques: per explicar una història s’ha d’actuar, s’ha de cantar i s’ha de ballar.
Tot ha d’estar ben integrat. Malgrat la dificultat, s’hi atreveixen, i amb èxit, grups d’actors de pobles bagencs com Callús i Sant Joan, que estrenen
muntatges aquest cap de setmana. El Foment de Súria ha arribat a omplir el Kursaal de Manresa i, a més, ha portat l’obra de gira dins la xarxa Espai A
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«Els musicals atrapen perquè
són un espectacle total: s’hi suma
cant, dansa... Té gran capacitat
d’emoció, en comèdia o drama,
perquè tot passa a un ritme molt
intens». La valoració és de l’actriu
manresana Sílvia Sanfeliu, res-
ponsable de l’Aula de Teatre Mu-
sical del Kursaal. L’equipament
manresà ha demostrat la capacitat
d’atraure el públic que tenen
aquests muntatges amb grans pro-
duccions com Mamma mia!, Grea-
se o Sonrisas y lágrimas. Però els
musicals no només sumen espec-
tadors, en els darrers tres anys al
Bages hi ha hagut un auge de pro-
duccions pròpies d’aquest gènere.
Grups teatrals de vuit poblacions
han estrenat (o estan a punt d’es-
trenar avui a Callús i a Sant Joan)
una dotzena de muntatges que
han tingut un èxit reeixit; i n’hi ha
tres més en preparació que es po-
saran en escena a la tardor. 

«Si t’agrada actuar, fer teatre
musical és molt divertit. Tot i que
en sumar-hi el cant i el ball supo-
si cansar-se molt, però és un can-
sament bo», afirma Sanfeliu. El
gènere atrapa actors de totes les
edats, i per això l’Aula del Kursaal
ampliarà l’oferta per a grups d’in-
fants i joves, i dividirà els adults per
nivells de formació. A l’escola Man-
resa Teatre Musical, adreçada tant
a actors ja amb experiència com a
amateurs que s’hi introdueixen, fan
produccions que integren els dos
tipus d’alumnes: «es crea un clima
de treball en comú que fa que uns
tibin dels altres», diu David Ba-
cardit, un dels responsables.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

L’auge del teatre musical fet a casa
Vuit grups del Bages han estrenat una dotzena de muntatges en els darrers tres anys i en tenen tres més en preparació

Les representacions de Boscos
endins (Into the woods) van ser
l’embrió que va posar en marxa
el taller de teatre musical de
l’escola de música de Callús.
L’any passat, ja amb els conei-
xements adquirits a les classes
que van impartir professors com
els actors Àngels Bassas i Joan
Crosas, van crear A little touch of
sin. Una nit a Broadway, un es-
pectacle amb setze números de
diversos musicals relligats amb
un guió propi. Les tres funcions

van aplegar més de 500 persones
al Casal del Poble. L’im-
pulsor del taller de tea-
tre musical callus-
senc, el monistro-
lenc Quim Piqué,
hi ha implicat en-
guany l’actor, di-
rector i drama-
turg Ivan Campillo
(El cor de la ciutat),
que ja tenia el guió fet
d’una adaptació d’El som-
ni d’una nit d’estiu, de William
Shakespeare. Han «esquitxat»

la història amb quinze números
musicals (amb les coreo-

grafies d’Anna Arboix i
l’assessorament vo-

cal d’Olga López) i
hi han introduït
més personatges,
perquè en el ta-
ller s’hi han apun-

tat més d’una vin-
tena d’alumnes amb

un ventall d’edats d’a-
llò més variat. El resultat de

tot un curs de feina es veurà avui
(19 i 22 h) i demà (19 h).

El taller ha fet enguany un pas
més amb la dedicació regular de
Campillo a les classes, però l’ac-
tor no podrà ser a les funcions
d’aquest cap de setmana perquè,
després de fer tres temporades
amb l’obra Tu digues que l’esti-
mes, acaba d’estrenar Els còmics
d’una nit d'estiual Versus Teatre,
una altra obra de la qual s’en-
carrega del guió i la direcció. El
substituirà en les tasques de di-
recció la seva companya, la tam-
bé actriu Laura Sancho, que ja ha
assistit a alguns assajos.

P. MAÑÉ | MANRESA

Callús canta i balla «El somni d’una nit d’estiu»

Súria: «T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré» El muntatge
del Foment de Súria es va traslladar de la Sala Petita a la Sala Gran
del Kursaal. I la va omplir a vessar. Enguany han fet El món real.



ARXIU/MIREIA ARSO

Santpedor: «Sister Act» In Bocca al Lupo, heterogeni grup de
bagencs, va estrenar-se amb la monja cabaretera i la va portar a
l’Ametlla i al Kursaal. De cara a la tardor preparen Spamalot.



ARXIU/MIREIA ARSO

Olesa: «Els miserables» L’Escolania d’Olesa va celebrar deu
anys amb la primera versió en català del musical, a càrrec de dos
adolescents. La Passió va acollir el muntatge de gran format.



ARXIU/SALVADOR REDÓ

MUSICALS REPRESENTATS ELS DARRERS DOS ANYS

El taller de 
l’escola de música 

ha implicat enguany
l’actor Ivan Campillo, 

que ha introduït
música a l’obra de 

Shakespeare

QUIM PIQUÉ
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Sant Joan estrena un
nou grup amb el jazz
sexy de «Chicago»

Les assassines Roxie Hart
(Laia Abia) i Velma Kelly (Laia
Guilanyà) i el seu advocat, Bi-
lly Flynn (Daniel de Pedro),
són els protagonistes de la
història sexy i mordaç que,
amb música jazz de John Kan-
der i Fred Ebb i  coreografies
de Bob Fosse, ha su-
perat el pas del
temps. Chicago,
que es represen-
tarà avui (22 h)
i demà (19 h) a
Cal Gallifa de
Sant Joan, és el
musical amb el
qual la santjoa-
nenca Gemma Ribal-
ta, de 27 anys, ha escollit
estrenar-se en la direcció. 

Després de tres anys for-
mant-se com a actriu (ha es-
tat a Manresa Teatre Musical
i començarà curs a l’octubre a
l’escola Memory d’Àngels Go-
nyalons), Ribalta va decidir
formar un grup amb actors
adolescents: «són curiosos i te-
nen una manera de pensar
que crec que val la pena apro-

fitar». El repte de tirar enda-
vant les representacions de
Chicago, que seran en caste-
llà, l’han emprés una trentena
de joves amateurs d’entre 16 i
22 anys. I, pensant en ells, la
directora, responsable tam-
bé de la traducció i l’adaptació
del guió, va fixar-se en una

obra en la qual els ac-
tors «tenen molta

llibertat, porten
poca roba i es
toquen molt».
A més, va afe-
gir-hi un per-
sonatge, un se-

cretari per a l’ad-
vocat, per fer-hi

encaixar un actor,
Marc Buixaderas, que va

en cadira de rodes perquè té
espina bífida. Ribalta, que pa-
teix osteogènesi (ossos de vi-
dre), també va en cadira. És un
fet que, per a les tasques de di-
recció, «no ha estat cap pro-
blema, tot i que pensava que
sí que ho seria». S’ha envoltat
d’un equip que «ha entès la si-
tuació». I ja fa dos mesos que
té un nou projecte al cap. 

P. MAÑÉ | MANRESA

En els seus primers dos anys de
vida, Manresa Teatre Musical (MTM),
escola dirigida per David Bacardit i Pa-
blo Testa, va omplir vuit vegades el tea-
tre Conservatori de Manresa, quatre
cops amb Supercalifragilistik, una
versió de Mary Poppins, i quatre més
amb La Bella i la Bèstia. A més, han fet
funcions de tots dos musicals a Na-
varcles i a Solsona. Calculen que han
arribat a més de 5.000 espectadors. En
el seu tercer curs, han preparat una
nova producció: Hairspray. Per moti-

us tècnics, no s’ha pogut estrenar ara
al juliol a Manresa, com estava previst.
El muntatge es representarà els dies 19
i 20 de setembre, al teatre-auditori de
Navarcles. En els muntat-
ges de MTM, «amb el
millor equip tècnic de
so i de llums», segons
apunta Bacardit, els pro-
tagonistes són els
alumnes. El
centre en té
actualment
més de 150. 

P. MAÑÉ | MANRESA

L’escola Manresa Teatre Musical, amb més de
150 alumnes, estrenarà la seva tercera producció

David Bacardit, 
Elisabet Paulet
(Bella) i Pablo Testa

Navarcles: «Els nens perduts» El grup Bah!, amb la ma-
joria d’artistes i tècnics menors d’edat, va inspirar-se en Peter
Pan. Van omplir el Conservatori. Preparen un altre musical.



ARXIU/SALVADOR REDÓ

Monistrol de Montserrat: «Fama» El monistrolenc Pepo
Flores, amb experiència professional, va liderar l’obra sobre
una escola artística amb la participació de veïns del poble.



ARXIU/VALL DE VILARAMÓ

MUSICALS REPRESENTATS ELS DARRERS DOS ANYS

Gemma 
Ribalta aglutina 
una trentena de 

joves d’entre 16 i 22
anys per formar 
Anem de Canto, 
que ja té un nou 

projecte
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La plaça de la Reforma de Man-
resa acollirà a partir d’avui un ci-
cle de cinema a la fresca que se ce-
lebrarà tots els dissabtes d’estiu fins
al 13 de setembre, incloent-hi les
jornades intersetmanals del 14
d’agost i el 10 de setembre. Les
pel·lícules que es passaran seran
aptes per a tots els públics, d’en-
trada gratuïta i es projectaran so-
bre un dels murs de l’indret, amb
la imatge de la façana principal de
la basílica de la Seu al darrere. 

Gregorio Calle és un veí de la
plaça de la Reforma que ha im-
pulsat la realització del cicle per tal
de «dinamitzar un espai que està
molt mort». Antic dirigent veïnal
de la zona, compta amb el suport
d’altres residents que li han donat
un cop de mà, així com la col·la-
boració de l’Ajuntament per a po-

sar una seixantena de cadires a la
plaça. Entre els suports que tam-
bé ha trobat Calle hi ha el del bar
Caracas, que presta els seus serveis
als assistents a les projeccions.

Els títols dels llargmetratges
que es podran veure cada dissab-
te a la nit, en funcions que aniran
de les 21 a les 23 h, es donaran a
conèixer abans de la projecció.
Amb aquesta iniciativa de cinema
a la fresca, habitual en moltes po-
blacions durant els mesos d’estiu,
es potenciarà l’oci d’una zona en
la que darrerament s’han cele-
brat altres iniciatives culturals.

Fa un parell de setmanes, la
Reforma va ser un dels escenaris
del festival de música electrònica
Manrusionica. Així mateix, uns
dies del mes de juny, les escales
que porten fins a la Seu van ser ob-
jecte d’una intervenció artística li-
derada per Marc Antoni Malagar-
riga consistent en la col·locació als
graons d’uns jocs lingüístics em-
marcats en la celebració del cicle
Vi_suals dedicat als punts de tro-
bada entre les arts plàstiques i el
món vitivinícola.

REDACCIÓ | MANRESA

Les projeccions, aptes per
a tots els públics, tindran lloc
cada dissabte fins al 13 de
setembre amb accés lliure



La plaça de la Reforma
de Manresa obre avui un
cicle de cinema a la fresca

L’Ateneu d’Igualada acollirà di-
lluns (20 h) el recital poètic Amb
ales a la veu, dirigit per Carles
Canut, amb dramatúrgia de Mi-
quel Pujadó, que també actua jun-
tament amb Enric Majó, Marta
Angelat i Victòria Pagès. La cita,
adreçada especialment als usua-
ris de les biblioteques, la promou
la Diputació de Barcelona i la Fun-
dació Romea. En aquest especta-
cle, un actor (Enric Majó), dues ac-
trius (Marta Angelat i Victòria Pa-
gès) i un cantant (Miquel Pujadó)
conviden a fer un viatge per la his-
tòria de la poesia catalana, dels tro-

badors a l’actualitat (la poesia me-
dieval, el Renaixement, el Barroc,
la Renaixença, el Modernisme, el
Noucentisme) i oferint versions di-
tes i cantades de poemes d'autors
com Guillem de Berguedà, Ausiàs
March, Teodor Llorente, Joan Al-
cover, Jacint Verdaguer, Joan Ma-
ragall, Josep Carner, Maria Antò-
nia Salvà, Josep Maria de Sagarra,
Joan Salvat-Papasseit, Salvador
Espriu, J. V. Foix, Pere Quart, Josep
Palau i Fabre, Agustí Bartra, Gabriel
Ferrater, Joan Brossa, Vicent An-
drés Estellés, Joan Vinyoli, Miquel
Martí i Pol, Maria-Mercè Marçal,
Miquel Desclot o Joan Margarit.

REDACCIÓ | MANRESA

Igualada fa dilluns un viatge
per la poesia catalana amb
el recital «Amb ales a la veu»

Els murs de la plaça de la Reforma seran una pantalla de cinema

ARXIU/FRANCESC GALINDO


