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'Fang i Setge' s'installa al Victòria, la casa dels
musicals!

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Teresa Bruna Teatralnet

L'ambiciós musical Fang i Setge sobre els fets del 1714, que es va estrenar el 13 de desembre de
2014 al Gran teatre de la Passió d'Olesa, arriba un any i mig després a Barcelona, al Teatre
Victòria, per acostar-lo als que no es van poder desplaçar en les dues temporades en què s'ha
pogut veure. L'espectacle respon a l'esforç de la productora Excés d'Entusiasme i de tot el poble
d'Olesa vinculat a la Passió. Van tenir la idea de commemorar el Tricentenari de la manera que ho
saben fer: dalts dels escenaris, amb una superproducció que puja 30 actors/cantants de primera
línia a escena i una orquestra en directe a sota. Joan Font, director de Comediants, va dirigir
l'espectacle amb Marc Angelet com ajudant.

Passat el Tricentenari i amb la idea que, més que una commemoració es converteixi amb un
musical de referència català, hi ha hagut alguns canvis. La versió que veurem la signa ja Marc
Angelet. "Hem estat afinant i buscant la millor manera de presentar-ho. L'Hem anat polint per
treure'n el màxim partit i perquè arribi més directe al públic. Hem retallat 40 minuts, hem canviat
cançons de lloc... Fins i tot l'Òscar Mas ha dit avui mateix una frase que no havia dit mai!", ha
explicat Marc Rosich, responsable de la dramatúrgia, aquest matí en roda de premsa.

El cartell és tan gran que el posarem resumit. La música està composada expressament per
Salvador Brotons, Josep Pedrals ha fet les lletres i la coreografia és de Toni Mira. Han comptat
amb l'assessorament històric de Agustí Alcoberro. Per citar només alguns dels intèrprets, hi
intervenen Neus Pàmies, Jordi Lordella, Annabel Totusaus, Xavier Ribera-Vall, Aina Sánchez,
Judith Tobella, Marc Pujol, Jan Forrellat, Frank Capdet, Oriol Mas, Ferran Frauca, Albert Gràcia,
Aina Quiñones, Aina Picarolo, Dolors Martínez, Carmina Checa, Ignasi Capmany, Mireia Dolç,
Miquel Ángel Sánchez, Clara Moraleda, Albert Mora, Roser Cascante, Mercè Pàmies... un equip
immens que ha fet que comparessin l'espectacle amb Los Miserables, versió Catalunya. Els
podrem veure del 9 de febrer al 28 de març.

Fang i setge parla de quatre dones d'edats i condicions diverses que viuen a la ciutat assetjada
amb sentiments molt diferents. "El seny i la rauxa, l'escatologia, el pactisme o el Millet que tots
portem a dins," en paraules de Rosich, formen part del nucli temàtic d'aquesta proposta que
s'estructura en dos actes, se situa en els dies del setge a Barcelona i en la nit del 10 de desembre
de 1714, i a través de la vida quotidiana dels seus personatges, pretén divulgar part de la història
de Catalunya. Té una durada de 2,10 h més l'entreacte i, 20 temes musicals.

Anna Rosa Cisquella, gerent del Teatre Victòria que els acull, ha dit que "Estem contents d'acollir
aquesta gent que ha fet esforços titànics i mereixen reconeixement. Se'n fan pocs de musicals
com aquest, són un risc econòmic i personal immens. Tot s'ha fet aquí i amb gent d'aquí. S'ha de
ser molt valent!"

PARLEN ELS COFOIS PARTICIPANTS

Salvador Brotons ha dit que aquest és el seu primer musical: "Ha estat un repte però estic content,
És un espectacle molt bonic i emotiu, les cançons són variades i evoquen diferents ambients. Crec
que el públic sortirà emocionat perquè s'hi explica una història que ens toca, ben feta i ben
trenada."



Josep Pedrals assegura que "ja ens en vam enamorar fent les lletres! És com Els Miserables a la
catalana, va més enllà d'aquella commemoració del 2014. Mereix continuar i que la vegi mig món!
És una crònica de la vida de Barcelona durant el setge, però està basada en vides personals,
petites o grans històries quotidianes de la gent del poble que va lluitar amb els borbons," diu.

Marc Rosich explica que l'elenc barreja professionals amb gent de La Passió: "Junts van fer néixer
l'espectacle. La idea no va ser explicar uns sentiments en clau independentista. Volíem exposar un
retrat del que som, a partir del que vam ser. També hi surten tòpics catalans com El Seny i La
Rauxa, La Puta i la Ramoneta... És veure com érem per entendre com som ara!"

Ferran Frauca explica que és l'únic que parla castellà: "Sóc en Villarroel!", diu. I continua: "Estic
content de retrobar tots aquests companys d'altres obres, Si els musicals estan ben fets,
emocionen, perquè les lletres entren pel cap però la música arriba a la pell." També crida l'atenció
sobre la història: "Tots sabem que hi va haver un 1714 terrible, però exactament, no sé si tothom
sap exactament què va passar. Jo ho he sabut a l'espectacle i va ser terrible, colpidor, una història
que podríem comparar amb el que està passant a Síria."

Carles Farràs, de la productora, es manifesta agraït amb tots els que han cregut amb el projecte:
"Són uns militants, us ho puc assegurar! La música emociona des del minut 1, hi ha 30 persones a
escena i 12 músics, hi han intervingut unes 100 persones o més!"

UN MUSICAL DE GRAN FORMAT FAMILIAR

Han volgut ressaltar el caràcter familiar de l'espectacle: "És per grans, però també pels nois i noies
més petits. Tothom h pot veure, hi ha moments divertits,emocionants... de tot!" Anna Rosa
Cisquella subratlla que ja s'ha posat en contacte amb escoles per fer sessions escolars: "Nosaltres
portem anys fent un treball d'educació que ha arribat a més de 60.000 futurs espectadors. Per
recollir cal sembrar i, a més, aquí ens passa una altra cosa, no estem acostumats a valorar el
teatre musical. És important compartir la cultura, és important que s'expliquin històries com
aquesta als escenaris."

I perquè tothom s'animi, ho ha posat fàcil: "Tenim uns pacs fantàstics perquè pugui venir tota la
família a un bon preu!"


