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Escenaris d’Entrada

Va ser número u durant ga-
irebé 60 anys, fins que Grease el
va desbancar. I, malgrat no ser
gaire conegut a casa nostra, als
Estats Units forma part dels clàs-
sics més emblemàtics. Hello Do-
lly, el musical representat per
primer cop l’any 1964 a Broad-
way –i adaptat a la gran pantalla
el 1969, amb Barbra Streisand–
és l’obra que enguany han triat
els responsables de l’escola Man-
resa Teatre Musical per portar-
la a escena amb els alumnes, en
una producció –la cinquena–
en què participa una setantena
de persones. De fet, aquesta és la
primera i de moment única
adaptació al català que s’ha fet de
l’obra, i s’estrenarà avui i demà
(20.30 h) a l’auditori Agustí So-
ler i Mas de Navarcles. Abans,
l’MTM ja havia representat Mary
Poppins, La Bella i la Bèstia,
Hairspray i Moulin Rouge.

«Com a escola, volem que els
alumnes ampliïn els seus co-
neixements respecte als musi-
cals. Evidentment, cada gene-
ració té els seus referents, però
si d’alguna manera no els con-
vides a mirar enrere es perden
grans històries, com aquesta
joia dels anys 60», explica el di-
rector del muntatge, David Ba-
cardit. «Aquest musical, a més,
és el primer que vaig poder veu-
re a través del cinema, i en gu-
ardo un record molt especial. És
una història que enganxa; tinc la
pel·lícula absolutament memo-

ritzada des que era un nen, i em
fa molta il·lusió poder-lo fer»,
afegeix. «L’objectiu és que els
alumnes puguin engrandir la
paleta de colors i coneguin dife-
rents registres: que puguin fer
una comèdia, un drama, un in-
fantil...», subratlla el responsa-
ble de coreografia, Pablo Testa. 

De fet, en l’àmbit dels balls i de
les cançons, aquest muntatge
ha suposat un pas endavant:
«tècnicament és molt més ex-
igent i complicat. Pel que fa a la
interpretació, és un vodevil, sim-
pàtic i alegre, en què cal empa-
titzar molt bé amb el públic. Vo-
líem que els aportés tota la fres-
cor de l’època daurada dels mu-
sicals i, alhora, les complica-
cions artístiques que té», diu
Bacardit. Pel que fa al guió, «és
pràcticament al 100% l’original,
però hem adaptat alguns gags
per modernitzar-los una mica».
La coreografia principal també
és molt fidel a la de Hollywood,
fet que ha suposat «un repte
molt interessant».

Una de les novetats princi-
pals és l’escenografia, en què
s’ha buscat una estètica de di-

buix animat per accentuar el
caire de comèdia romàntica, i el
vestuari, que destaca pels co-
lors vius de les peces. «S’ha dis-
senyat i confeccionat a mida,
expressament per a l’ocasió, per
part d’Erika Villar i sis modistes»,
diu Testa.

Una dona peculiar
La protagonista de l’argument és,
segons Testa, «l’estereotip de la
típica dona jueva americana;
aquelles dones que ho reme-
nen tot, ho saben tot, i fan i des-
fan per aconseguir el que volen,
sense maldat però per treure’n
profit». La Dolly es dedica, de fet,
a emparellar gent i arranjar ca-
saments, i a partir d’aquí es des-
envolupa un guió farcit d’em-
bolics amorosos, tripijocs, opti-
misme, bon humor i vitalitat,
així com també d’alguns mo-
ments corals multitudinaris. 

«Per a la majoria d’alumnes
que hi participen –el grup central
són 25 nois i noies d’entre 14 i 18
anys–, el musical era totalment
desconegut; només els sonava la
tonada del tema principal», afir-
ma el director. La pel·lícula, tot
i ser una guia, no ha estat la co-
lumna vertebral per crear les
pautes interpretatives, ja que
els alumnes «s’ho havien de fer
seu». Després de l’estrena d’a-
quest cap de setmana, l’MTM té
prevista una gira en diverses sa-
les de Catalunya, una de les
quals serà molt probablement el
teatre Kursaal de Manresa.

MARIA OLIVA | NAVARCLES

Redescobrint un clàssic
Manresa Teatre Musical porta avui a Navarcles la primera adaptació al

català de «Hello Dolly», un espectacle estrenat a Broadway l’any 1964


L’OBRA

Lloc: teatre-auditori Agustí Soler i Mas
(avinguda de la Generalitat, 2), Navarcles.
Dies i hores: avui i demà, a les 20.30 h.
Intèrprets: alumnes de l’escola Manresa
Teatre Musical (MTM). Entrades: 15
euros. A la venda a taquilles del teatre
una hora abans de l’inici de la funció.

«Dolly, una dona exasperant»

Musical

Per a Torras, que compar-
teix paper amb Elisabeth

Sánchez, la Dolly suposa la seva
estrena en un paper de protago-
nista a l’MTM. «És una dona molt
activa, a qui agrada organitzar-
ho tot i que sempre aconsegueix
tot el que vol. Dóna molts malde-
caps a tothom, tant a mi com a la
resta de personatges. És un pa-
per divertit, però s’ha d’estar
pendent de mil coses alhora, i al
principi em va costar ficar-m’hi».
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CLÀUDIA TORRAS
19 ANYS. INTERPRETA DOLLY LEVI

Després d’haver interpre-
tat personatges més extra-

vertits, aquesta vegada, a Buixa-
deras li ha tocat el paper d’un noi
tímid a qui costa obrir-se, i això li
ha suposat un repte. «En Corne-
lius té 28 anys i tres quarts, i és
l’encarregat de la botiga del se-
nyor Vanderguelder. S’hi ha pas-
sat tota la vida tancat i mai ha
tingut cap experiència, fins que
viatja a Nova York i coneix una
noia que el fa canviar». 
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JAN BUIXADERAS
15 ANYS. ÉS CORNELIUS HACKTEL

Gener, professor de l’MTM i
responsable d’altres mun-

tatges de l’entitat, és l’únic actor
professional del repartiment. En
el seu cas interpreta l’Horaci,
l’home vidu propietari d’una bo-
tiga de pinsos que contracta la
Dolly perquè li trobi una dona
per casar-se. «L’interessant és el
xoc entre el caràcter fresc d’ella i
la rigidesa d’ell; són dos ex-
trems. La Dolly acaba boicotejant
la relació per casar-se amb ell». 
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JORDI GENER
30 ANYS. FA D’HORACI VANDERGUELDER

Abia, que comparteix per-
sonatge amb Gina Gonfaus,

és la companya d’aventures d’en
Cornelius a Nova York. «La Irene
és una noia viuda que sempre ha
estat molt dolça i ara busca sor-
tir de la zona de confort, ser més
atrevida i recórrer Nova York
amb un noi que l’entengui. És un
paper amb el qual em sento
identificada i que mai havia fet,
perquè sempre em tocaven anta-
gonistes».
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LAIA ABIA
18 ANYS. INTERPRETA IRENE MOLLOY

ELS PROTAGONISTES
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El vestuari colorista i l’escenografia destaquen especialment en aquest muntatge


