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ablo Testa i David Ba-
cardit van obrir fa tres
anys, a la capital del
Bages, l’escola d’arts

escèniques Manresa Teatre Musi-
cal (MTM). En plena crisi es van
llançar a la piscina, i van apostar
per un gènere amb poca tradició
a la ciutat. I resulta que el bany està
sent de masses: més d’un centenar
d’alumnes i tres projectes consu-
mats: Supercalifragilistik (2012), La
Bella i la Bèstia (2013) i Hairspray
(2014), aquest últim estrenat di-
vendres al Teatre Auditori Agustí
Soler i Mas de Navarcles amb èxit
total de públic i que, definitiva-
ment, consolida Manresa Teatre
Musical com un dels actius cultu-
rals més frescos, vius i radical-
ment moderns del panorama ba-
genc. Recordin aquestes tres se-
gles: MTM.

El director de l’espectacle, Da-
vid Bacardit, ha adaptat amb un
encert sorprenent Hairspray, la
comèdia musical produïda a
Broadway, que va arrasar a prin-
cipi del mil·lenni després que la
productora teatral Margo Lion de-
cidís portar als escenaris la pel·lí-
cula de culte de John Waters, es-
trenada el 1988 (una crítica ferot-
ge i irreverent a la segregació racial
contra els negres dels Estats Units,
durant els seixanta, i la discrimi-

nació de les dones rodanxones
en la societat americana).

Aquest espectacle en versió ca-
talana (guió i traducció excepcio-
nal del mateix Bacardit, amb Sílvia
Santamaria i Àngel Fuster) frega
l’excel·lent en interpretació i dan-
sa, i el notable en cant. Deixant de
banda els importants problemes
d’amplificació del so i una il·lu-
minació humil –per manca segu-
rament de recursos– el Hairspray
de MTM és un volcà de talent, un
terratrèmol de creativitat i d’in-

tensitat dramàtica, un huracà d’e-
legància i bon gust, un exemple de
professionalitat, en definitiva, una
benedicció per al Bages, que, per
sort, arribarà a altres escenaris
(Solsona, 5 d’octubre, i Manresa, 29
i 30 de novembre).

El muntatge, que s’ha repre-
sentat durant el cap de setmana en
tres funcions (avui, l’última, a les
sis) fa vibrar el públic amb els
balls més populars dels seixanta:
twist, bugui-bugui, mashed pota-
to, the bird, watusi, the monkey…

Els actors del MTM es mouen al rit-
me de la sempre visceral música
negra en un repertori de balan-
ceigs, girs i encreuaments vistosos,
amb l’actriu principal Sílvia Nieto
(Tracy Turnblad) en estat de grà-
cia, al costat dels papers brillants
de Lluís Barrera (Edna Turnblad),
Daniel de Pedro (Wilbur Turn-
blad), Clàudia Torras (Penny) i
Daniel Pérez (Corny Collins).

El xou de MTM, que ja prepara
per a la nova temporada un pro-
jecte prometedor, ni més ni menys

que, atenció, Moulin Rouge, és ir-
reverent, sarcàstic, transgressor,
amb escenes que no tenen pèrdua,
com els balls a la sala de càstig o la
festa dels ballarins negres mo-
vent-se amb un deliciós rhythm
and blues downtown.

El vestuari, l’atrezzo i els penti-
nats amb laca tenen un protago-
nisme essencial. Els decorats di-
nàmics també ajuden a conformar
una escenografia colorista que
transporta l’espectador al tom-
bant dels seixanta als Estats Units,
concretament, en la petita pobla-
ció de Baltimore, on Tracy Turn-
blad, una adolescent grassone-
ta –tots els instituts haurien de
veure aquest musical– somia a
formar part del cos de ball d’un
programa televisiu famós, patro-
cinat per una marca de laca; el seu
triomf l’aprofitarà per reivindicar
la causa de la integració racial.
Tanmateix, la majoria d’actors del
muntatge manresà que represen-
ten persones de color van ma-
quillats, una mostra que aquesta
integració encara no és total.
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Un musical de Broadway triomfa a Navarcles
L’adaptació al català de la comèdia «Hairspray», a càrrec de Manresa Teatre Musical (MTM), s’estrena amb èxit rotund
L’espectacle consolida MTM com un dels actius culturals més frescos i radicalment moderns del panorama bagenc



Una imatge capturada durant la inauguració, a l’Espai 7 del Casino
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Una instantània de l’estrena del musical, divendres al Teatre Auditori Agustí Soler i Mas, a Navarcles
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El xou és un volcà de talent,
un terratrèmol de creativitat i
d’intensitat dramàtica, un
huracà d’elegància i bon gust

El muntatge, que arribarà a
Solsona i a Manresa, es va
estrenar divendres, i aquesta
tarda fa la tercera funció

«Justícia» i «manresanisme».
Aquestes van ser les dues paraules 
que més es van escoltar, divendres
al vespre, en la inauguració de
l’exposició del fotògraf i cineasta Jo-
sep Maria Rosal i d’Argullol (Man-
resa, 1908-Bogotà, 1983) , a l’Espai
7 del Casino, on es van reunir una
cinquantena de persones. 

L’acte es va convertir en la vin-
dicació d’un profeta oblidat per la
seva terra. Jaume Pich i Rosal, re-
presentant de la família, va decla-
rar: «per fi se li fa justícia a un man-
resà de pro, a un apassionat de la
modernitat que va néixer en un
lloc i en un temps que no li cor-
responia. Per això es va veure ob-
ligat a fer les Amèriques, on sí que

va triomfar». En una mateixa línia,
Joaquim Aloy, comissari de l’ex-
posició, juntament amb Conxita
Parcerisas, va destacar l’esperat
«reconeixement a un enamorat
de Manresa que vivia l’esperit cul-
tural de forma apassionada».

L’exposició, que es podrà veure
fins al 5 d’octubre, inclou una
quarantena de fotografies i dues
projeccions; una amb dues-centes
instantànies i l’altra amb tres fil-
macions d’un alt valor històric i
cultural (Manresa, 1942, Mont-
serrat La Verge Bruna, 1943 i Ber-
ga s’engalana, La Patum, 1948). La
majoria del material exposat, es-
collit per l’Associació Memòria
Històrica de Manresa entre les
3.000 imatges existents, és inèdit i

conforma un testimoni excepcio-
nal de la ciutat de primera meitat
del segle XX.

Joan Calmet, regidor de Cultu-
ra, va subratllar l’«esperit docu-
mentalista» de Rosal i el seu «pri-
meríssim nivell», mentre que l’al-
calde de Manresa, Valentí Junyent,
va encoratjar tots els ciutadans
que disposin de materials històrics
a seguir l’exemple de la família Ro-
sal, que el 2012 va donar el fons a
l’Arxiu Comarcal del Bages: «es-
pero que l’exemple qualli», va as-
severar.

Paral·lelament, el dia 30 de se-
tembre es presentarà el web del
fons fotogràfic de Josep Maria Ro-
sal, que permetrà accedir a la in-
gent obra de l’autor manresà.
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L’exposició del fotògraf Josep Maria
Rosal esdevé «un acte de justícia»


