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MUSICALS A DOJO Callús i Sant Joan de Vilatorrada han estrenat aquest cap de setmana musicals. Els alumnes del taller de teatre musical
de l’escola de música de Callús, que presentaven el seu segon espectacle, El somni d’una nit d’estiu, van aconseguir superar-se; i el nou grup
de teatre musical de Sant Joan, Anem de Canto, va deixar amb la boca oberta els espectadors amb Chicago

4

oses a l’escena-
ri, el públic
dret, els actors
aguantant les

llàgrimes i un aplaudiment
que semblava que no s’a-
cabaria mai. Anem de Can-
to, el primer grup de teatre
musical a Sant Joan de Vi-
latorrada, va debutar aquest
cap de setmana. I ho va fer
per la porta gran. El seu
primer musical, Chicago,
no va decebre ningú.

Anem de Canto és for-
mat per joves entre 16 i 22
anys. La seva directora,
Gemma Ribalta, demana-
va als assistents clemència.
«Molts dels actors no ha-
vien trepitjat mai un esce-
nari», deia abans de co-
mençar la primera de les

dues actuacions que han
fet aquest cap de setmana
a Cal Gallifa. Sort que va
avisar, perquè el resultat
del muntatge no indicava
el mateix: els joves debu-
tants hi van posar tanta
dedicació que semblaven
actors experimentats  da-
munt de l’escenari. 

Les assassines Roxie Hart
(Laia Abia) i Velma Kelly
(Laia Guilanyà), l’advocat
Billy Fynn (Daniel de Pe-
dro) i el seu ajudant James
Evans (Marc Buixaderas), el
marit enganyat, Amos Hart
(Carles Castro), i fins a una
vintena llarga d’actors i una
quinzena de ballarins van
contribuir a fer que les dues
hores d’espectacle passes-

sin volant. Havien aconse-
guit que el públic se sub-
mergís en la història. 

Com no podia ser d’una
altra manera, a Chicago no
li va faltar sensualitat, i es-
pecialment les actrius no
van tenir cap pudor per
deixar-se anar. «Els pares
diuen que em veuen molt
llançada», comentava una
de les noies durant la mit-
ja part. I és que els familiars
dels debutants artistes van
ser els que van quedar més
sorpresos amb el musical.
Frases com «no he recone-
gut el meu fill» o «no m’es-
perava que ho fes tan bé» ja
es podien escoltar per boca
dels pares a la mitja part. I
encara faltava el plat fort: el
desenllaç de la trama i l’e-
moció final d’uns debu-
tants que, ovacionats, eren
conscients que l’esforç que
havien fet els últims mesos
havia valgut la pena.  
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Anem de Canto entra 
al terreny dels musicals
per la porta gran

El grup de teatre musical de Sant Joan va ser ovacionat
pel públic en el seu debut amb l’espectacle «Chicago»


osar música a
Shakespeare
no era una tas-
ca senzilla.  Els

alumnes del taller de teatre
musical de l’escola de mú-
sica de Callús, però, se’n
van sortir. I ho van fer per la
porta gran, apujant encara
més el llistó del teatre mu-
sical amateur a la comarca.

El somni d’una nit d’estiu
era el segon espectacle creat
en el taller de teatre musi-
cal. L’any passat, el mun-
tatge A little touch of sin.
Una nit a Broadway ja ha-
via aconseguit el més im-
portant: agradar. Ara toca-
va millorar.

Dissabte, en la primera
de les tres representacions
que s’han fet aquest cap de

setmana al Casal del Poble,
hi havia ganes de musical.
A les portes, els assistents
recordaven l’èxit de l’any
anterior. A dins, un públic
majoritàriament familiar
esperava impacient. 

A diferència de l’any pas-
sat, El somni d’una nit d’es-
tiu va incorporar més teatre.
L’espectacle mantenia l’ar-
gument de l’obra de Sha-
kespeare. Hèrmia (Núria
Montanyà), per no casar-se
amb el promès (Oriol Ma-
cià) que li ha triat la seva
mare (Marina Serra), fuig al
bosc. Al mateix indret el rei
i la reina de les fades (Isidre
Badia i Liliana Navarrete)
discutien mentre un grup

de comediants preparava
una obra de teatre. 

El director del taller,
Quim Piqué, i l’actor, di-
rector i dramaturg Ivan
Campillo van fer un gran
treball perquè la incorpo-
ració de la música encaixés
a la perfecció. Peces de mu-
sicals com Grease, Sonri-
sas y lágrimas i d’una llarga
llista de pel·lícules musi-
cals van fer que quedés de-
mostrat que en l’aspecte de
la veu s’havia millorat molt,
fins al punt que resultés fà-
cil oblidar que tan sols eren
alumnes.

Després de quasi dues
hores de teatre, música i,
com una bona comèdia,
moltes rialles, l’espectacle
va acabar com ho havia de
fer: amb el públic dret
aplaudint la feina ben feta.
Els alumnes del taller de
teatre musical ho van tornar
a aconseguir.
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Callús fa un pas
endavant i apuja el llistó
del teatre musical

L’experiment de barrejar una obra de Shakespeare
amb peces musicals va resultar un èxit


Daniel de Pedro, en el paper de Billy Fynn, durant una de les coreografies

MARTA PICH

Berta Sala, que interpretava el personatge d’Helena, en una de les peces musicals

MIREIA ARSO

Els joves debutants hi
van posar tanta
dedicació que semblaven
actors experimentats

Les peces musicals
interpretades van posar
de manifest que s’havia
millorat molt en la veu


