
CREACIÓ PRÒPIA Bru, un jove inventor, descobreix la fórmula de la immortalitat, però tot seguit, desapareix. Aquest és l’inici argumental
d’«Amagat», el nou musical que signa el grup de teatre navarclí Bah!, responsable, amb el jove David Villarreal al capdavant, del reeixit «Nens
perduts», un muntatge creat amb la majoria de l’equip tècnic i artístic menor d’edat. Ara ja han crescut però la mitjana és de 15 i 16 anys
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Ja hi ha títol i dates. El nou mu-
sical del grup de teatre Bah!, els
creadors del sorprenent Nens per-
duts  –un muntatge amb la majo-
ria de l’equip tècnic i artístic me-
nor d’edat–, es titularà Amagat i
s’estrenarà a Navarcles el dia 21 de
novembre a les 10 de la nit, al
Teatre-Auditori Agustí Soler i Mas. 
La mitjana d’edat de la vintena de
participants (actors, cos de ball i
músics) és d’entre 15 i 16 anys; el
més petit en té 9 i el més gran, 23.

David Villarreal signa nova-
ment el text –revisat pel dramaturg
Jordi Galceran– i dirigeix un mun-
tatge que, a diferència de l’anterior,
tindrà la música en directe d’una
petita orquestra de set músics
(saxo, trompeta, clarinet, bateria,
piano, contrabaix, i trombó) pro-
vinents de l’Escola de Música de
Navarcles, del Conservatori de
Manresa i de l’ESMUC. El més
petit té 11 anys, i el més gran, 20.
La música és original d’Adrià Bra-
vo i Pere Tió, i les coreografies, de
la manresana Gemma Velasco.

El projecte ha estat «llarg»; hi tre-
ballen des de fa més d’un any, i el
jove autor, de 19 anys, ho subrat-
lla com «autocrítica»: no tothom
qui va començar acabarà el pro-
jecte. Assagen, ja, dos cops per set-
mana, ara amb músics inclosos, a
La Creueta. Per a Villarreal, aquest
nou projecte té un guió «més tre-
ballat» i l’espectacle guanya amb
la música en directe. A escena se-
ran 8 actors, 6 o 9 ballarins, i els 7
músics: «som un elenc reduït per-
què voldríem poder exportar el
musical a altres escenaris».

Amagatbeu de la ciència-ficció
per explicar la història de Bru, un
inventor que el 2032 descobreix la
immortalitat però que desapa-
reix. Segons Villarreal, el que sor-
prendrà el públic és el «món que
hi ha a l’interior de l’obra». I la im-
mortalitat és l’«excusa per plante-
jar les desigualtats reals del nostre
món». Un musical «reivindica-
tiu», adreçat a tots els públics, so-
bre la concentració de poder, els lí-
mits de la ciència i el paper dels
mitjans de comunicació. 
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Els creadors dels
«Nens perduts»
estrenen el nou
musical, «Amagat»,
el 21 de novembre

El navarclí David Villarreal, de 19 anys, signa
de nou un text propi, ara amb música en directe


Si a Nens perduts els partici-
pants eren una cinquantena, a
Amagat són una vintena. L’elenc,
a banda dels músics, el formen els
actors Xavier Serra (Bru), Laura
Mateo (Alícia), Sara Artigot (Kuno),
Sara Risco i Ingrid Graells (Ria),
Eric Patricio i Arnau Oliveda (Se-
gismundo), Bernat Valldivia (Pau),
Aida Gaztelu (Emma) i Ariana
Muixí (Marla). I el cos de ball,
Ariadna Aguilera, Alba Bou, Judit
Peñarrubia, Martí Creus, Alba Pei-
nado, Sofia Torradeflot, Paula Pei-
nado, Aroa Rodríguez i Andrea
Rodríguez. 
Divendres 21 de novembre a les 7
de la tarda es farà una preestrena
que serà, en realitat, un assaig ge-
neral i per al qual l’entrada tindrà
un preu reduït. A la nit, a les 10
concretament, s’estrenarà Amagat,
que es repetirà el dissabte a les 6 de
la tarda. Les entrades es posaran a
la venda el mes que ve.

S. PAZ | MANRESA

El musical reunirà
una vintena de
joves actors i
ballarins de la
comarca del Bages

David Villarreal és l’autor del text
i director de l’espectacle

Una escena de l’espectacle que van representar per recaptar fons
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El grup de teatre Bah! va orga-
nitzar el mes d’abril passat un es-
pectacle que va aconseguir re-
captar més d’un miler d’euros
per finançar el seu nou projecte,
Amagat. En total, la companyia
necessita uns 8.000 euros de pres-
supost –«que intentarem que si-
guin menys», subratlla Villarreal–
i, per això, engeguen una cam-
panya de micromecenatge a tra-
vés d'una nova plataforma ano-
menada syndesimentors.cat. Pro-

posen que els possibles especta-
dors es puguin fer socis de l’enti-
tat, i amb la quota anual, poder re-
bre invitacions per a l’estrena del
nou projecte, per funcions futu-
res, a més a més de regals com sa-
marretes, adhesius i coixins amb
la mascota de l’entitat, el núvol
Bu. Els diners serviran, explica Vi-
llarreal, per finançar, sobretot,
«la part tècnica». Els interessats
han d’entrar a la web de l’entitat,
www.bahteatre.com, des d’on tro-
baran un enllaç a la plataforma. 
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Campanya de micromecenatge

Pink Floyd va anunciar ahir que
The Endless River, el seu nou àlbum
en dues dècades, sortirà al mercat
el 10 de novembre, amb material
inèdit enregistrat abans de la mort
de Rick Wright. El treball sortirà al

mercat en diferents formats i cons-
tarà de 18 temes, principalment
instrumentals. Per presentar
aquest nou disc, la icònica banda
britànica va desvelar ahir, a dife-
rents llocs de Londres, Nova York,
Los Àngeles, París, Berlín i Milà, al-
gunes il·lustracions de la portada. 

Per aquest nou treball, els músics
van fer una selecció de temes in-
èdits que van començar a gravar en
la dècada dels noranta i que han re-
unir en una portada en la qual es
veu un jove en un vaixell, amb la

camisa oberta, navegant en un
mar de núvols, un somni de l’artista
egipci de 18 anys Ahmed Emad El-
din. The Endless River consta d’u-
na selecció de temes modificats
que van ser originalment escrits i
enregistrats pel guitarrista i cantant
David Gilmour, el teclista Rick
Wright i el bateria Nick Mason du-
rant les sessions de gravació de The
Division Bell (1994). Wright, que va
fundar Pink Floyd amb Syd Barrett,
Nick Mason i Roger Waters, va
morir de càncer el 2008.
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Pink Floyd treu disc dues dècades després
«The Endless River»

sortirà a la venda el 10 de
novembre amb 18 temes
sobretot instrumentals



Vince Vaughn és l’actor escollit per acompanyar Colin Farrell en la se-
gona temporada de la sèrie d’HBO True Detective, segons va anunciar
ahir la cadena. Justin Lin, conegut pel seu treball en la saga d’acció Fast
& Furious es posarà darrere les càmeres en els dos primers episodis. La
segona temporada la formaran vuit capítols, es rodarà a Califòrnia i els
guions tornaran a ser de Nic Pizzolatto. Segons l’argument desvelat per
HBO, tres agents de policia hauran de treballar al costat d’un criminal
per introduir-se en una xarxa de conspiracions després d’un assassinat.
Farrell es ficarà en la pell d’un detectiu que es debat entre la fidelitat a
la institució corrupta de la qual forma part i l’obediència al mafiós que
el controla; Vaughn serà un criminal que pot perdre el seu imperi.
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Vince Vaughn acompanyarà Colin Farrell
en els nous capítols de «True Detective»
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