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IMATGE PROMOCIONAL

o és el musical de Har-
ry Potter sinó un mu-
sical «innominable».
Així els agrada definir

als seus autors, la companyia bar-
celonina Wizart Musicals, aquest
espectacle teatral a través del cant,
el ball i l’humor, que s’ha pogut
veure a la sala Els Carlins de Man-
resa, en dues funcions (dissabte i
ahir). Si bé la resposta de públic ha
estat minsa, els joves actors han
demostrat imaginació, subversió i,
sobretot, ganes de passar-ho bé.

Harry Potter i la resta de perso-
natges fantàstics de la saga no-
vel·lada per l’escriptora anglesa J.
K. Rowling només són l’excusa
per crear, a partir d’ells, un nou
imaginari còmic, sota el ritme om-
nipresent de la música dirigida
per Laura Bosch, que no s’inter-
preta en directe. El text en català
d’Alba Grau i Pepo Flores, de Mo-
nistrol, mostra enginy i irreverèn-
cia, mentre que les coreografies,
conduïdes per Oriol Burés, apor-
ten verticalitat al muntatge.

Pel que fa al repartiment, una
quinzena d’actors tradueixen da-
munt l’escenari gairebé dues ho-
res d’entreteniment amb la re-
creació de les aventures dels alum-
nes de l’Escola de Màgia Hog-
warts. No només Harry Potter
(Marc Gómez) esdevé el protago-
nista, sinó que hi destaquen tam-
bé altres personatges com Draco
Malfoy (Alba Grau), Ron Weasley
(Marc Andurell), Hermione Gran-
ger (Laura Yvars), Ginny Weasley
(Júlia Serra), Adrià Vernetta (Lord
Voldemort) i Xo Xang, encarnada
magníficament per Laura Monte-
ro, de Santpedor, que juntament
amb Pepo Flores (Dumbledore)

conformen el doblet bagenc.
A Manresa Un musical innomi-

nable, de producció modesta, va
fer palès que a l’obra encara li
manca un cert rodatge, i les con-

dicions de la sala tampoc van aju-
dar a fer lluir una escenografia
austera. No obstant això, el públic
que es va acostar a Els Carlins (en
la primera funció de dissabte hi ha-

via una cinquantena de perso-
nes) va gaudir de la paròdia de Pot-
ter i les seves peripècies, amb pi-
cades d’ullet nostrades (menció
del Mag Lari) o l’aparició en to de

broma del rostre de Justin Bieber.
Pel que fa a les cançons, hi va ha-

ver interpretacions en solitari, com
les de Marc Gómez (Harry Potter)
que va entonar guitarra en mà,
però amb playback, La cançó de la
Ginny i La cançó de la Xo Xang. Tor-
nar a Hogwarts  i Voldemort la pal-
marà van ser dues de les altres pe-
ces musicals que van aportar ritme
a l’espectacle.

La lluita entre els dos bàndols de
de Hogwarts va propiciar esce-
nes àgils i gracioses,  com el truc de
màgia per convertir les cames del
contrincant amb gelatina, el com-
bat amb varetes i escombres vo-
ladores, i el ball de fi de festa, a par-
tir d’uns actors, la majoria dels
quals van fer més d’un paper, de-
mostrant versatilitat dramàtica.
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Crònica

Harry Potter canvia la vareta per la guitarra
La jove companyia Wizart ha representat el cap de setmana a Manresa una paròdia musical sobre el popular mag

La majoria dels actors del muntatge «Un musical innominable» van fer més d’un paper i van demostrar la seva versatilitat dramàtica 
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Dos dels personatges de l’espectacle que va acollir la sala Els Carlins
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Musicals al Bages 
Els musicals estan agafant for-
ça al Bages i la seva presència

comença a ser habitual en els esce-
naris de la comarca. Un musical inno-
minable, de la companyia Wizart,
que s’ha representat aquest cap de
setmana a la capital dle Bages, i que
es troba de gira, tornarà a terres ba-
genques. Serà al mes de març, en
aquest cas a Navarcles.



LA CLAU

L’actor Eduard  Fernández

Descalç sobre la terra vermella va
guanyar ahir a la nit el premi Gau-
dí a la millor pel·lícula per a tele-
visió amb la història del missioner
de Balsareny Pere Casaldàliga. La
pel·lícula és dirigida per Oriol Fer-

rer i escrita per Marcos Bernstin i
María Jaén, i produïda per Mino-
ria Absoluta, Televisió de Catalu-
nya  Televisió Espanyola.

Descalç sobre la terra vermella
s’ha imposat a L’últim ball de Car-
me Amaya, dirigida per Judith
Colell; a Prim: El asesinato de la ca-
lle del Turco, de Miguel Bardem
Aguado, i a Vicenç Ferrer, d’Agus-
tí Crespi.

La cinta narra la vida de missio-
ner balsarenyenc de São Félix do
Araguaia Pere Casaldàliga, l’ano-

menat bisbe dels pobres o la veu
dels indis, que s’ha enfrontat, en la
seva activitat, al Vaticà, a la dicta-
dura militar i als terratinents del
Brasil.

La minisèrie, que consta de dos
episodis, es basa en el llibre de
Francesc Escribano que explica la
lluita del bisbe bagenc a favor dels
drets dels camperols del Mato
Grosso (Brasil). 

Una gran part de la sèrie de
dos episodis es va rodar al Brasil,
però la trobada real entre Casal-

dàliga i el cardenal Ratzinger al Va-
ticà l’any 1988 es va rodar al Par-
lament de Catalunya. 

Aquesta trobada va servir de fil
conductor al llarg de la sèrie i
mostra com n’eren de distants les
posicions dels dos protagonistes.
Benet XVI era el responsable de la
Congregació per la Doctrina de la
Fe, i Casaldàliga, que feia vint anys
que vivia al Matto Grosso, era un
capellà seguidor de la teologia de
l'alliberament i que ha estat sem-
pre fidel als seus principis
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La vida del bisbe
balsarenyenc va ser portada
a la pantalla a «Descalç
sobre la terra vermella»



Premi Gaudí al film sobre Casaldàliga


