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L’OLLA EXPRESSA 
D’IGUALADA O COM 
INCULCAR ELS 
MUSICALS ALS JOVES 

El Biel Rossell (15 anys) recorda quin 
va ser el primer musical que va prepa-
rar amb l’entitat d’Igualada L’Olla Ex-
pressa. “Va ser Charlie i la fàbrica de 
xocolata, i em va entusiasmar tant que 
vaig tornar-hi cinc edicions seguides 
per preparar-ne d’altres, perquè cada 
any se’n fa un de diferent”, explica. 

Arribar a L’Olla Expressa va ser fà-
cil per al Biel, perquè havia cantat amb 
la Coral Gatzara d’Igualada, que és 
l’origen de L’Olla Expressa. “Quan vaig 
saber que organitzaven per primera 
vegada musicals, m’hi vaig apuntar”, 
aclareix el Biel, que també afegeix que 
havia fet teatre a l’escola i que el seu pa-
re és programador de teatre, així que la 
disciplina sempre li havia agradat. 

El cas és que, després de cinc mu-
sicals amb L’Olla Expressa, el Biel es 
va atrevir per primera vegada a pre-
sentar-se a un càsting d’actors. La pro-
ductora Isona Passola preparava una 
pel·lícula, i ell va pensar que podria 
provar sort. I en va tenir. El Biel va 
aconseguir el paper de Pep, el coprata-
gonista de la pel·lícula La vida sense 

la Sara Amat, basada en el llibre de 
l’escriptor Pep Puig. 

“Esclar que puc dir que fer durant 
cinc anys cinc musicals m’hi va ajudar, 
però també tots els anys que he fet tea-
tre com a extraescolar i ara a l’institut”, 
diu el Biel, que afegeix que enguany ja 
s’ha apuntat a una nova edició de 
L’Olla Expressa, que just ha començat 
a treballar aquest mes de gener amb la 
decisió de quin musical faran a l’estiu. 

UNA CITA D’ESTIU 
Pep Farrés, actor i director escènic de 
L’Olla Expressa, explica que l’entitat 
va néixer efectivament arran de la Co-
ral Gatzara d’Igualada. Per això, en els 
primers anys les obres estaven prota-
gonitzades per nens petits, però, des-
prés de vuit edicions seguides, ara 
també hi participen joves, d’entre 12 
i 16 anys. “Hem anat creixent i ara som 
una entitat que organitza un especta-
cle musical amb joves, i ho fem durant 
deu dies, de finals d’agost a principis 
de setembre”, explica. 

Així doncs, cada final d’agost, amb 
horari de matí i de tarda, 60 adoles-
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cents s’apunten a L’Olla Expressa 
amb l’objectiu d’estrenar un musi-
cal, però entremig l’objectiu és que 
cada un d’ells hagi tocat totes les te-
cles de l’auca d’una obra de teatre. 
“Hi fan tallers d’interpretació, de 
cant, de vestuari, d’escenografia, de 
coreografia”, diu Pep Farrés, que 
matisa que cadascuna de les discipli-
nes que toquen la fan amb un profes-
sor i ajudant diferents. 

Enguany, la novetat de L’Olla Ex-
pressa és que ha començat les ins-
cripcions des del gener amb un taller 
de cap de setmana en què van impli-
car els joves perquè aportessin idees 
per a la creació d’un guió nou. “Fins 
ara ens havíem basat en obres ja exis-
tents, com ara Charlie i la fàbrica de 
xocolata, El zoo d’en Pitus, Peter Pan, 
La granja animal, entre d’altres”, diu 
Pep Farrés. Ara bé, aquest any, amb 
els tallers que han començat al gener, 
i que seguiran al març i l’abril, i que 
són gratuïts, l’objectiu és que els jo-
ves vagin perfilant un guió perquè, 
després, els professors puguin mun-
tar tota l’obra i compondre’n la músi-

La granja animal va ser la 
quarta producció de L’Olla 
Expressa. El guió és una 
adaptació de la novel·la de 
George Orwell. O. EXPRESSA

Cada setembre 
60 joves, d’entre 12 i 
16 anys, estrenen un 
musical a Igualada 
després de dies de 
creació intensa. 
Enguany preparen 
un guió inèdit, que 
ells mateixos han 
començat a escriure 
amb tallers de cap de 
setmana

ca. “Amb aquests tallers de cap de 
setmana el que busquem és que ells 
donin les idees del que volen fer, per-
què fins ara ens basàvem en obres ja 
fetes, que partien d’una novel·la, i 
nosaltres en fèiem adaptació teatral”, 
diu Farrés. Ell mateix aclareix que 
aquests tallers previs a les classes de 
finals d’agost són gratuïts, mentre 
que la inscripció per crear el musical 
té un cost de 100 € per jove. 

ARRELATS A LA CIUTAT 
El musical que van estrenar el se-
tembre passat es deia 1919, i feia re-
ferència a una crisi econòmica que va 
tenir lloc a Igualada el 1919. “El mi-
llor de tots aquests anys de musical 
és haver vist el relleu que anem te-
nint de joves de la ciutat, que venen 
perquè o bé han vist els musicals o bé 
perquè els hi han explicat altres 
companys”, apunta Pep Farrés, di-
rector escènic de L’Olla Expressa. 
Una iniciativa que vol inculcar el va-
lor del teatre, a més d’ocupar els jo-
ves abans que comencin les classes 
de l’institut al setembre. ✖ 

 

➜ Lloc web 

LOLLAEXPRESSA.WIXSITE.COM/ 

MUSICALS  

 

➜ Dates de les sessions de 

creació de guions 

21 DE MARÇ DE 10 A 13.30 H 

14 D’ABRIL DE 10 A 14 H  

 

➜ Dates provisionals del musical 

TALLER: 28, 31 AGOST - 4 SETEMBRE,  

7 SETEMBRE - 10 SETEMBRE. 

LES FUNCIONS SERAN ELS DIES 10, 12 I 

13 DE SETEMBRE

Més informació 
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