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eeixida estrena, dis-
sabte a la nit, del mu-
sical del 1714 Fang i
setge, al Teatre de la

Passió d’Olesa, al qual van assistir
unes mil dues-centes persones.
L’escenari més gran de Catalunya,
epicentre de representacions bí-
bliques, va reunir un centenar
d’intèrprets, la majoria dels quals
veïns del municipi, amb actors i ac-
trius de primera fila com la igua-
ladina Lloll Bertran. Després de tres
hores de funció sobre l’epopeia que
va canviar la història del país, l’am-
bient general que es respirava a la
sortida del teatre era d’emoció. 

Hi va haver problemes tècnics
(so i llum) i els nervis habituals en
una nit d’estrena. Una nit que va
començar amb el record, per part
del director del macromusical,
Joan Font (Comediants), pel pe-
riodista i escriptor Joan Barril, «un
creador que sempre va defensar els
drets», i també la menció de dos
traspassats més que formaven part
de l’equip (Harmonia Carmona i
Ramon Tossas). Entre la parrò-
quia, certa representació de la so-
cietat civil, la política i el món de la
cultura (vegeu desglossat) i molta
expectació davant d’una gran pro-
ducció teatral d’èpica incontesta-
ble, que va provocar espontània-
ment els crits finals d’«indepen-
dència» per part del públic.

No obstant això, Fang i setge no
és un musical de mires excessiva-
ment patriòtiques. Ans al contra-
ri, l’obra se centra en la vida de per-
sonatges quotidians des d’una
panoràmica humana, que busca la
reflexió més que la reivindicació.
La dramatúrgia notable de Marc
Rosich, la coreografia viva de Toni
Mira i les lletres marca de la casa de
Josep Pedrals dibuixen un espec-
tacle modern i simbòlic, i amb
força convincent, on destaca, per
damunt de tot, la música de Sal-
vador Brotons, amb cançons subs-
tancials en directe com Tabac i ca-
cau i Arrisquem!.

Els titubejos inicials de la funció
es van diluir en un muntatge que
va agafant cos a mesura que les es-
cenes van transcorrent. Les histò-
ries personals, protagonitzades
principalment per dones, expli-
quen el dia a dia de la ciutat as-
setjada, partint un any abans de la
desfeta final. Una de les protago-

nistes principals és l’Ònia (encar-
nada per l’actriu emergent Neus
Pàmies), una jove que desobeeix al
seu pare, Onofre (Xavier Ribera),
de família noble, i es nega a exiliar-
se fora de les muralles.

El repartiment posa en relleu les
virtuts de Lloll Bertran, excel·lent
com sempre, el caràcter de Ferran
Frauca, que broda el paper del
llegendari comandant Villarroel, i
el pols dramàtic de Jordi Llordella,
a la pell d’un soldat anglès que de-
cideix quedar-se a Barcelona, en
lloc de retirar-se amb els seus
compatriotes. El fil argumental,
cedit a una joveníssima Aina Agus-
tí (onze anys) i a la narradora Te-

resa Vallicorsa, també centra els fo-
cus en  personatges menys cone-
guts, com el comerciant de teles i
lletraferit Pere Serra i Postius (Oriol
Genís) i el lliurepensador Joan
Bonaventura (Pep Molina), en-
mig de l’aparició fugaç de l’icònic
Rafael Casanova.

La producció de Fang i setge, im-
pulsada per Excés d’Entusiasme, és
volgudament ambiciosa, a mig
camí entre el seny i la rauxa. De
moment se n’han programat tret-
ze funcions (fins a l’11 de gener).
Caldrà veure, però, si la intenció de
convertir el muntatge en una tra-
dició nadalenca d’interès nacional
s’acaba consolidant.
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El musical del 1714 emociona a Olesa
Mil dues-centes persones assisteixen a l’estrena de la gran producció «Fang i setge», al Teatre de la Passió El record

per Joan Barril, la música en directe de Brotons i algun problema tècnic marquen el debut d’un macromuntatge èpic


Un moment de l’espectacle que porta a escena més d’un centenar d’actors amateurs acompanyats de noms consagrats del teatre
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Joan Font (dreta) i Salvador Brotons (al mig), abans de l’estrena
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Miquel Calçada i Carme Forcadell van assistir a la primera funció
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L’estrena de «Fang i setge» va tenir l’assistència de diverses perso-
nalitats del món polític, social i cultural del país. L’arribada al Teatre

de la Passió d’Olesa de Montserrat de la presidenta de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana, Carme Forcadell, va ser la que va aixecar més expectació.
Nombroses persones van voler fotografiar-se amb la màxima responsable
de l’entitat sobiranista, que va coincidir a l’entrada amb Miquel Calçada,
comissari dels actes commemoratius del Tricentenari. Ambdós van posar
per a la premsa al ‘photocall’ de l’entrada del teatre olesà. Forcadell va
veure la funció al costat de Jaume Marfany, vicepresident de l’ANC, i molt
a prop del secretari d’organització de Convergència, Josep Rull, amb qui va
compartir fila. Lluís Puig, director general de Cultura Popular, i l’advocat i
editor Quim Torra, també van assistir a l’acte, entre altres personalitats de
la cultura catalana.
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Una primera funció amb ferro polític
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