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1. INTRODUCCIÓ 

 

El treball de recerca que he plantejat, no és un treball convencional ni teòric, ja que 

es tracta de la creació d’un musical. La raó per la qual he fet aquest treball és per la 

meva gran afició a la música i al cant. 

 

Aquest treball de recerca consta de dues parts: la part teòrica i la part pràctica. 

 

Objectius: 

 Investigar i aprofundir en el procés de creació d’un musical 

 Crear el musical 

 Representar-lo en un teatre 

 

Un musical és un gènere teatral  que integra teatre, música i dansa.  En els projectes 

musicals, hi intervenen especialistes de cada àrea (direcció musical, direcció teatral, 

guionistes...). 

 

Hipòtesi: 

 Puc crear de forma individual un musical i representar-lo?   
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2. CREACIÓ DEL GUIÓ 

 

El primer pas per crear un musical és pensar en una història i uns personatges. He 

començat amb una pluja d’idees composta d’emocions, objectes, adjectius, fets... que 

m’agradaria que passessin durant el musical. En el moment de fer la pluja de idees, 

han sorgit mots com: cantant, adolescents, Barcelona, rica, pobre, fama, prepotent, 

concurs, somnis, decepcions, alegries... 

 

Després de fer varies rellegides de la pluja de idees he descartat les que no 

m’agradaven o les que no eren viables per mancança de recursos. Per exemple, volia 

ambientar el musical a l’època de la guerra civil (1936-1939), però per dur un musical 

a aquesta època cal disposar d’un vestuari i un decorat molt difícil d’aconseguir que 

reflecteixi perfectament l’època. Per tant, per crear el guió del musical ha calgut 

descartar propostes que necessitaven un alt cost de finançament.  

 

Per altra banda, el guió d’un musical ha de tenir una estructura determinada. A de 

comptar amb escenes, acotacions, diàlegs, cançons, pauses, etc. Per crear un guió de 

la millor manera, he llegit guions d’altres musicals per veure’n millor la seva estructura. 

 

Tot i començar a escriure el guió amb una idea determinada, durant la redacció el 

transcurs de la història ha anat variant. 

 

Després d’escriure el guió, cal ficar un títol al musical. És una decisió difícil, ja que el 

títol ha de tenir un sentit i una originalitat. Després de reflexionar i pensar en molts 

possibles títols ha sorgit la idea de Vivo Vivace. Vivo i Vivace (les dues paraules per 

separat) són dos termes musicals que provenen de l’italià. Quan trobem a l’inici d’una 

partitura la paraula Vivo o Vivace, significa que la peça ha de sonar molt alegra, ràpida, 

en resum, viva.  

 

La relació del títol amb el musical, és que les dues protagonistes són joves artistes 

(primera relació, ja que tenen a veure amb la música) amb ganes de lluitar per 
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aconseguir els seus somnis (segona relació, ja que són joves plenes de vida per 

aconseguir tot el que es proposin). 
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3. EL GUIÓ 

 

ESCENA 1 

 

(Apareix: Mar i Clara) 

 

La Mar canta des del final del passadís del teatre i camina fins arribar a d’alt de 

l’escenari. Seguidament canta la Clara el seu solo entrant per l’altra banda del passadís 

i puja a l’escenari cantant. Després canten conjuntament les dues d’alt de l’escenari, 

una a cada costat mirant al públic i com si no sabessin la presència l’una de l’altre. 

 

Cançó 1: L’inici d’una llarga història 

 

 

ESCENA 2 

 

(Apareix: Mar i Mare de la Mar) 

 

La Mar entra a casa seva i va a saludar a la seva mare, que es troba planxant la roba. 

 

MAR: Hola mare. Saps quants diners he guanyat avui? 

 

MARE MAR: Quants? 

 

MAR: 40 euros! A principis d’estiu, quan vaig començar a cantar al carrer ningú donava 

ni 5 cèntims per mi i avui n’he aconseguit 40. Amb aquest diners podrem comprar 

menjar per uns quants dies. 

 

MARE MAR: Ets genial filla. Gràcies, la teva veu ens salvarà de passar gana. Ets una 

gran cantant. 
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MAR: No sóc una gran cantant. Les grans cantants són a les millors escoles de música 

i sobre els millors escenaris del món.  

 

MARE MAR: Filla, saps que si pogués pagar-t’ho, estaries a l’escola oi? 

 

MAR: Si mare, no es pas culpa teva que un fill de put.. 

 

MARE MAR: No insultis al teu pare! 

 

MAR: No es pas culpa teva que un... mal home ens deixes tirades sense un duro. Però 

mare, mai m’has explicat gaire d’ell. Perquè ens va abandonar? Perquè l’estimaves?  

 

Cançó 2: Ell no t’estimava (Mare Mar) 

 

 

ESCENA 3 

 

(Apareix: Mar i Clara) 

 

La Mar està al carrer cantant, assentada a l’escenari mirant al públic com si fossin la 

gent del carrer. 

 

Cançó 3: Beautiful – Christina Aguilera (Mar) 

 

(Pausa, silenci.) 

 

MAR: Senyor, podria donar-me una moneda si us plau? Senyora, una moneda si us 

plau? 

 

CLARA: No et fa vergonya demanar diners pel carrer? 

 

MAR: Els necessito, es el únic que puc fer. 



8 
 

 

CLARA: A la teva edat i ja demanant diners... No tens una família que te’n doni?  

 

MAR: No. La història de la meva família és bastant llarga. 

 

CLARA: A mi em sobren els diners, vinc d’una família rica. Té, un bitllet. 

 

MAR: Gràcies, moltes gràcies. 

 

CLARA: Per cert, cantes molt bé, però jo canto millor.  

 

MAR: No ho sé pas si cantes millor, no t’he sentit cantar mai. 

 

CLARA: Algun dia ja em sentiràs per la tele, quan enregistrin els meus concerts i els 

anunciïn a les noticies. 

 

MAR: Espero sentir-te doncs. Que vagi bé! 

 

 

ESCENA 4 

 

(Apareix: Clara i Mare de la Clara) 

 

La Clara entra a casa seva i mantén una conversa amb la seva mare. 

 

MARE CALARA: Hola filla, com ha anat avui a l’escola? 

 

CLARA: Bé, bé. Mare, t’haig de comentar una cosa... 

 

MARE CLARA: Digues. 

 

CLARA: Vull ser cantant. 
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MARE CLARA: Com dius? Cantant? Tu cantant? Si home. Ja he escollit la universitat 

on estudiaràs i n’estic segur que t’encantarà. Faràs Medicina a la millor universitat de 

la ciutat. 

 

CLARA: Jo no vull fer medicina! Vull estudiar cant, ser artista.  

 

MARE CLARA: Filla, els artistes son persones amb talent. Tu no saps cantar. A part, 

els cantants creus que es guanyen bé la vida? O ets famós o ets un cantant de carrer. 

No tindràs diners ni un futur venent 3 CD’s a la rambla. 

 

CLARA: Pots fer el favor de callar? Jo sé cantar, però mai has volgut escoltar-me. Ets 

una persona materialista. No saps apreciar l’art. Pots saber molt d’economia i de 

negocis, però saps el que és amor per l’art? Amor pel cant? 

 

MARE CLARA: Tranquil·litzat i ves a dormir. Demà ja no te’n recordaràs d’aquest 

super somni. 

 

Cançó 4: Tornada cançó 1 (Mar acapella) 

 

 

ESCENA 5 

 

(Apareix: Mar, Mestre i Clara) 

 

La Mar al carrer passejant es troba a un senyor amb el que manté una conversa. 

 

MAR: Hola, ens coneixem? 

 

MESTRE: Hola, em... no. Et mirava perquè crec que et vaig sentir ahir cantar a la 

rambla. 
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MAR: Ah si, ja pot ser. Estic casi cada dia cantant al carrer. 

 

MESTRE: Quants anys tens? Cantes bé..., de fet, cantes molt bé.  

 

MAR: Tinc 16 anys. Gràcies, però no en sé pas, no he anat mai a classes de cant i el 

que sé ho he après escoltant a d’altres cantants.  

 

MESTRE: Llavors vol dir que tens talent. No tothom pot copiar tant bé als cantants i 

fer les cançons al seu nivell. Si sense saber cantar, ho fas així de bé, no vull saber pas 

com cantaries si poguessis estudiar cant.  

 

MAR: Gràcies però no crec que mai pugui estudiar cant, la situació econòmica meva i 

de la meva mare no és gaire bona.  

 

MESTRE: Potser podries cantar sense necessitat de pagar unes classes. 

 

MAR: Que vols dir? 

 

MESTRE: Sóc músic i cantant. Ara ja no em dedico a cantar, però si que busco noves 

veus i ensenyo a joves artistes. 

 

MAR: Ui, jo no sóc pas artista. No podria fer-ho.   

   

MESTRE: Jo et podria ajudar, ensenyar-te una mica de tècnica que et falta, posició 

escènica...  

 

MAR: No ho sé, no et conec pas i no sé si la mare voldria que un desconegut m’ajudes 

a cantar. 

 

MESTRE: Sé el que pensa una mare, jo també tinc fills i també em preocuparia. Deixa 

que parli amb ella, treballo a un conservatori prop d’aquí. Si li ensenyem bé quin és el 

nostre projecte segur que et permetrà venir a les meves classes de cant. 
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MAR: Però ben bé, de quin projecte parles? 

 

Cançó 5: La nova estrella (Mestre) 

 

La Mar l’interromp 

 

MAR: Però em parles de classes o de fer-me cantar a un super escenari? Ja m’hi fas 

veure ja... Dalt de l’escenari amb un vestit preciós, uns talons ben alts i el teatre ple. 

Oh si!  

  

MESTRE: Bueno no te’n volia parlar tant ràpid, però se’m ha escapat mentre cantava. 

Hi ha un concurs per a joves cantants. Tu encara no tens l’edat per participar, però la 

gent s’entrena i va molt preparada. Cada any utilitzen una temàtica per al concurs: 

cançons dels 80, cançons d’origen africà, cançons de bandes sonores de pel·lícules... 

 

MAR: Quants anys necessito tenir per participar? 

 

MESTRE: 18 anys. 

 

MAR: Necessito que em preparis, d’aquí dos anys participaré, ho prometo.  

 

MESTRE: Té, la meva targeta. Ara haig de marxar, ja parlarem de tot això d’acord? 

Truquem quan puguis i en parlem. 

 

MAR: D’acord, ja parlarem. Adéu. 

 

MESTRE: Adéu.  

 

El mestre marxa i la Mar queda sola a l’escenari. Al cap d’uns segons apareix la Clara. 

 

CLARA: Ei, avui no cantes? 
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MAR: Avui ja he cantat prou. A partir d’ara faré classes de cant. 

 

CLARA: Que bé, però... com has aconseguit tants diners per pagar les classes? 

 

MAR: No pago pas les classes. Un home em va sentir cantar al carrer, i casualment, 

es professor de cant. Em farà classes gratuïtament.  

 

CLARA: Mira quina sort que tenen algunes... La meva mare no vol que canti, vol que 

faci medicina. Suposo que fins que no marxi de casa no tindré la oportunitat de 

aprendre a cantar. 

 

MAR: I amb els diners que tens, no has pensat en marxar tu sola a estudiar cant, i 

enganyar a la teva mare dient-li que estudies medicina.  

 

CLARA: Estàs boja? No podria pas mentir-la amb una cosa així. 

 

MAR: Si que podries, però et fa por no ser bona i no poder ser cantant. 

 

CLARA: Por? Mira, deixa que pensi com li diré a la meva mare. Penso marxar i fer el 

que realment vull ser, cantant. Per cert, com et dius? 

 

MAR: Mar, i tu? 

 

CLARA: Clara. Encantada. 

 

 

ESCENA 6 

 

(Apareix: Mestre, Mar i Clara) 
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Escena que representa el pas del temps. La Clara apareix a l’escenari i entre el públic 

donant voltes amb diferent material d’equipatge representant el seu viatge i la Mar es 

troba amb el seu mestre practicant i fent classes de cant. A la pantalla veiem un 

rellotge que mostra el pas del temps, mentre es mouen les agulles. 

 

MESTRE: A veure Mar, és molt important que entris dins les cançons, que sentis el 

que dius. 

 

MAR: Vale. 

 

MESTRE: T’has estudiat les cançons que et vaig dir? 

 

MAR: Si, me les sé totes. 

 

MESTRE: D’acord, vull que em mostris el que t’has preparat? 

 

El mestre fa un moviment amb el braç mostrant que la música ja pot sonar i la Mar 

interpreta còmicament cada fragment de les cançons mentre el mestre la corregeix. 

 

Cançó 6: 1Mashup cançons (Mar i Mestre) 

 

 

ESCENA 7 

 

(Apareix: Mestre, Mar, Clara, Mare de la Clara, Laura, Joana i Nina) 

 

(després de 2 anys) La Mar està fent cua per inscriure’s al concurs de cant juntament 

amb el seu mestre. Decideix anar a seure una estona i deixar al seu mestre fent cua.  

 

 

1Mashup: és un gènere de música popular basat en un mètode de producció particular que consisteix en la 

combinació de dos o més temes musicals en una espècie de collage. 
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Quan seu a un banc sent la trucada telefònica d’una noia. Quan li veu el rostre se’n 

adona de que és la Clara. 

 

MESTRE: Ja ho veus Mar, les cues per participar són impressionants. Pensa que estàs 

envoltada de grans artistes, i segurament també de persones que creuen que ho són. 

No tots són prou bons, però si que n’hi ha molts. 

 

MAR: Estic una mica espantada.  

 

MESTRE: És normal, però pensa que estàs a l’altura. Portem dos anys des de que et 

vaig veure al carrer, tu has estat preparant-te durant dos anys. Aquest es el teu 

moment, no el deixis escapar. 

 

MESTRE: Ets genial, gràcies per haver-me canviat la vida. Per a mi, ets el pare que 

no he tingut mai. Vaig a seure, després et substituiré jo una estona. 

 

La Mar es dirigeix cap a un banc que hi ha prop de les cues. Seu al costat d’una noia. 

 

CLARA: (mentre parla pel telèfon) Si mare, sóc a la uni. Ara anirem a la biblioteca 

amb unes amigues a estudiar, no podré parlar massa.  

No mare, intentaré tornar d’hora.  

No ho se, més o menys arribaré a les 10 a casa.  

Vale, igualment. Adéu.  

 

MAR: (ha escoltat tota la conversa telefònica. La veu de la noia que parlava amb la 

seva mare li sonava. Es gira per poder veure-li el rostre.) Clara? 

 

CLARA: Mar tia, quant de temps! Que fas aquí? Et presentes al concurs? 

 

MAR: Si, he estat dos anys cantant i aprenent sense parar. Tu al final que vas fer? No 

et vaig veure més a la rambla. Vas enganyar als teus pares i vas marxar a fer cant? 
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CLARA: Si, va ser tot molt precipitat. Vaig marxar, vaig fer la inscripció a la uni i 

oficialment sóc universitària, però mai hi he anat. Ja m’han amenaçat de fer-me fora 

per no presentar-m’hi. La meva mare creu que estic estudiant i com que ara sóc major 

d’edat ella no sap res de la matricula.  

 

MAR: Mare meva, no pensava que tinguessis el valor de fotre aquesta trola a la teva 

mare. No ho sé, et veia més cagadeta. I has fet gaire cant? 

 

CLARA: He estat estudiant a una escola privada de música. Tot i així no sé si estic al 

nivell del concurs. 

 

MAR: Segur que si, a veure si ens veiem més sovint. Jo haig de tornar a la cua que 

he deixat al meu mestre sol. 

 

CLARA: Pobre, va vés. Ja ens veurem Mar. 

 

MAR: Adéu.  

 

 

ESCENA 8 

 

(Apareix: Presentador, Clara, Mar, Laura, Joana i Nina.) 

 

PRESENTADOR: Ja som aquí! VivoVivace ja arriba en aquesta edició 2015. Després 

de dues setmanes molt intenses durant les audicions dels joves nous talents, ja tenim 

a les concursants de VivoVivace 2015. Aquestes cinc fantàstiques cantants han estat 

escollides d’entre 436 aspirants.  

Abans de nombrar-vos a aquestes cinc joies heu de saber que la temàtica del concurs 

VivoVivace 2015 és... (redobles de tambors) cançons de musicals! Les nostres joves 

cantants interpretaran cançons dels musicals més famosos del món.  

Reviuran musicals com Grease, Mamma Mia, Chicago, Cabaret, Els Miserables, i molts 

més.  
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I ara si, prepareu-vos per saber quins són els nous concursants que han passat la 

primera prova i que podreu veure cada divendres a les 10 de la nit a TVMusic. 

Els nous joves talents per aquesta edició de VivoVivace són...  

Mar Cases, Laura Vila, Joana Pons, Clara Serra i Nina Perla. 

 

Les concursants fan la presentació del concurs interpretant All that Jazz del musical 

Chicago. Primer entra el presentador i les presenta durant l’obertura de la cançó. 

Entren les concursants quan comença el tema. 

 

Cançó 7: All that Jazz – Chicago (Les cinc concursants) 

PRESENTADOR: No són genials? Un fort aplaudiment per a elles. Estimats 

espectadors, aquestes són les 5 artistes que podreu veureu lluitar cada divendres a les 

10 de la nit a TV Music! Fins la setmana que ve! 

 

Noies, heu estat genials. Aquesta ha estat la vostre presentació als espectadors, però 

ara penseu que sou rivals. Heu semblat molt amistoses però us puc ven assegurar que 

en aquest programa no fareu pas amigues. Sereu rivals i fareu el que sigui per guanyar! 

Recordeu que sou unes estrelles! 

 

Marxa d’escena. 

 

CLARA: Tia, seguirem sent amigues oi? Tu m’has fet arribar fins aquí. Si no hagués 

seguit el teu consell fa 2 anys i no hagués escapat a veure artistes i a aprendre a 

cantar, ara no seria aquí. Tenim moltes coses en comú: les dues ens apassiona cantar 

i tampoc tenim pare. Em passat una infància difícil, som com germanes! 

 

MAR: Tens raó, aquest tio és idiota! Qui és ell per dir que no podem ser amigues. Si 

home, la música ens ha fet conèixer i la música ens unirà per sempre. 

 

CLARA: Tens raó! Vens a fer un cafè? Et convido al bar de la cantonada. 
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MAR: Vale, però no podré estar-m’hi gaire estona. La mare esta malalta i hauria 

d’estar amb ella. 

 

CLARA: Que té?  

 

MAR: No ho sabem. Porta una setmana al llit amb molta febre i diu que li fa mal el 

pit. Li han de fer probes però de moment el metge creu que no pot ser res bo. 

 

CLARA: Ostres, ves a casa doncs i quedem un altre dia. 

 

MAR: No tranquil·la, m’anirà bé distreure’m una mica. 

 

 

ESCENA 9 

 

(Apareix: Mare de la Mar i Mar) 

 

La mare és al llit i la Mar al costat assentada. 

 

MAR: Mare, com et trobes? 

 

MARE: No et mentiré Mar, no em trobo gens bé. Em fa mal el pit com si m’hagués 

d’explotar i tinc el cap bullint.  

 

MAR: Quan et faran les probes? Em preocupes mare! 

 

MARE: Filla el metge que em farà les probes és un vell amic de la teva iaia. No tenim 

diners per pagar el tractament que necessito. Tenim molta sort de tenir un metge 

proper, però fins d’aquí tres setmanes no podrà fer-me les proves. 

 

MAR: Però mare, tres setmanes és molt de temps! No pots estar així durant tres 

setmanes!  



18 
 

 

MARE: Filla, no hi podem fer mes. Esperarem i ja està. M’alegra saber que tinc algú 

que es preocupa per mi. T’estimo molt Mar. 

 

MAR: I jo a tu mare. 

 

 

ESCENA 10 

 

(Apareix: Clara, Mar i Presentador) 

 

CLARA: Vinga Mar, és el teu moment. Ets la última d’actuar el programa d’aquesta 

nit. Pensa que dues de les cinc seran eliminades. Ets molt bona, passaràs aquesta nit 

val? 

 

MAR: Gràcies Clara.  

 

PRESENTADOR: I per últim lloc, la actuació que tancarà el programa d’avui és del 

musical Els Miserables, interpretada per Mar Cases. 

 

Cançó 8: On my own – Els miserables (Mar) 

 

 

ESCENA 11 

 

(Mare de la Mar, Mar i Clara) 

 

Hi ha la mare de la Mar al llit i la Mar al seu costat. La Clara la truca al telèfon. 

 

MAR: Si? 

 

CLARA: Tia felicitats! Ahir vas actuar genial i ja veus, no vas ser una de les eliminades!  
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MAR: Gràcies Clara. 

 

CLARA: És genial tia! Te’n adones que ja només en quedem 3? El concurs amb més 

prestigi i amb més nivell de tot Catalunya i estem molt a prop de la victòria! 

 

MAR: Bueno, jo veig difícil la victòria.  

 

CLARA: No tia! Pensa que només en quedem 3. Una ets tu, l’altre jo, i l’altre és la 

Nina tonta repel·lent que va de super diva a l’escenari. No guanyarà pas ella. 

 

MAR: Llavors guanyaràs tu. 

 

CLARA: Que dius tia, tu ets millor! I guanyi qui guanyi vull que sàpigues que no ha 

d’afectar a la nostra amistat. És un concurs que ens pot canviar la vida si el guanyem, 

però no vol dir que ens haguem de separar pas. 

 

MAR: Tranquil·la, sóc una noia pobre, sé el que és perdre. No m’enfadaré pas amb 

tu. 

 

CLARA: Està insinuant que els rics sempre guanyem per ser rics? Amb trampes? 

 

MAR: No, no volia dir això. La meva mare està cada cop pitjor i em preocupa. Estic 

malament i ho he pagat amb tu, ho sento. 

 

CLARA: Tranquil·la, ja parlarem més tard vale?  

 

MAR: Si. Gràcies per trucar-me Clara. 
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ESCENA 12 

 

(Apareix: Mar, Clara, Mare de la Clara i Presentador) 

 

La Clara és a punt de sortida a l’escenari, és l’hora de la seva interpretació. Mentre 

està fent exercicis de veu i de relaxament apareix la Mar i li diu que ha vist la seva 

mare i que l’està buscant desesperadament. 

 

MAR: Tia, tia! No t’ho creuràs, la teva mare és aquí! 

 

CLARA: Que dius? Com pot ser aquí? 

 

MAR: T’haurà vist per la tele i sabrà que estàs dins el concurs. 

 

CLARA: Que dius tia? No pot ser! La meva mare és anti música, anti concursos de 

cantants i tot això. Com sàpiga que sóc aquí i que l’he he enganyat durant aquests dos 

anys amb la carrera de medicina i tot em matarà. 

 

MAR: Tia, ja és aquí! Ràpid corre cap a l’escenari, en cinc minuts entres i ella ja no 

podrà trobar-te. 

 

La Clara canta una cançó mentre s’escapa de la seva mare. Es mou entre el públic. 

 

Cançó 9: Corre corre 

 

Cançó 10: Mamma Mia – Mamma Mia (Clara) 

 

Quan la Clara aconsegueix escapar d’ella corrent entre el públic, puja a l’escenari i fa 

la seva actuació per al concurs. 

 

 



21 
 

ESCENA 13 

Cançó 11: Com oblidar el teu record 

CLARA: Ho sento moltíssim Mar. 

 

 

ESCENA 14 

 

PRESENTADOR: Bueno, Bueno, Bueno... això està interesantíssim. És l’hora de saber 

quina ha estat la decisió del jurat sobre les actuacions del programa passat. 

Recordin que només queden tres noies al concurs, i avui una d’elles marxarà. Ens 

quedarem amb les dues finalistes i una d’elles serà la guanyadora del concurs. Així 

que, sense esperar més, veiem els resultats de l’última actuació!  

Les finalistes del concurs VivoVivace són... Clara Serra i Joana Pons! Enhorabona, sou 

les finalistes! 

 

La Clara i l’altre noia ho celebren i la Clara mira a la Mar amb cara de tristesa. Es fa 

fosc l’escenari i la Mar canta una cançó sola. La Clara i l’altre noia desaparèixer de 

l’escenari. 

 

 

ESCENA 15 

 

Cançó 12: És la força de l’amistat 

 

 

ESCENA 16 

 

(Apareix: Clara i Mare de la Clara) 

 

MARE CLARA: Clara, hem de parlar molt seriosament. 
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CLARA: Ho se mare. 

 

MARE CLARA: M’has estat enganyant durant casi 3 anys? Estàs fent la carrera de 

medicina? 

 

CLARA: Em... Bueno oficialment si que estic fent la carrera però no hi he anat mai. 

He estat fent el que em vas prohibir, cantar i buscar el meu artista interior. I resulta 

que l’he trobat. He entrat al concurs més important de cant i estic a una prova de 

guanyar o perdre. 

 

MARE CLARA: Això que has fet és molt greu filla. M’has enganyat massa. Ha estat 

massa temps de mentida, i per molt que ara siguis adulta i puguis fer el que vulguis, 

sàpigues que mai més confiaré amb tu. No cal que tornis a casa, pots seguir al teu pis 

“d’estudiant”. Costarà de solucionar el problema que tu has creat, perquè realment 

m’has ferit, i molt Clara. 

 

CLARA: Em vas prohibir el que més estimo, que volies que fes? 

 

MARE CLARA: El que més hauries d’estimar és a mi, que sóc qui t’he dut a la vida i 

qui t’he criat. 

 

CLARA: Tu no has sabut ser una bona mare. M’he criat més sola que res així que no 

tens pas raó. Sempre he fet la meva perquè mai ningú s’ha preocupat per mi, ara ja 

és tard per preocupar-se. Adéu. 

 

 

ESCENA 17 

 

(Apareix: Tots els personatges) 

 

PRESENTADOR: Hola estimats espectadors! Ens trobem en l’últim dia del nostre 

estimat concurs. Avui veurem la última actuació conjunta de les finalistes i per tant, 
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coneixerem a la guanyadora! Així que sense fer-vos esperar més, donem pas a les 

nostres finalistes amb un tema del musical Grease. 

 

Cançó 13: There are worse things I could do (Clara i Joana) 

 

Després de l’actuació, les noies es troben cada una al centre de l’escenari mirant al 

terra nervioses esperant la resposta del jurat. 

 

PRESENTADOR: Després de la reflexió i valoració del jurat, han arribat a la conclusió 

de proclamar guanyadora del concurs de VivoVivace 2015 a la... Clara!  

 

La Clara salta d’alegria i li ofereixen que digui unes paraules abans de fer una actuació 

com a solista guanyadora. 

 

CLARA: No puc guanyar aquest concurs sense dir-vos que he arribat fins aquí gràcies 

a la Mar. Ella m’ha fet somiar, m’ha ajudat a creure amb mi, a enganyar a la meva 

mare per poder cantar. Mar, aquest premi és tant meu com teu, tu has fet que guanyi. 

M’agradaria compartir amb tu els diners que em donin, gravar el CD i fer la gira mundial 

juntes. Si acceptes compartir el premi amb mi, vull que entris a plató i que cantis amb 

mi. 

 

Comencen la cançó les dues guanyadores i a mesura que va passat la cançó van 

entrant a escena els altres personatges del musical i saluden. Quan es fa l’última 

tornada i tots els altres personatges ja han saludat, passen al davant les dues 

protagonistes i saluden. S’acaba la cançó conjuntament a primera fila de l’escenari 

amb tots els personatges. 

 

Cançó 14: We are the champions – Queen (tothom) 
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4. CREACIÓ DE LES CANÇONS 

 

Les cançons d’un musical apareixen habitualment quan hi ha un canvi d’emocions o 

quan passen fets que afecten a la història. 

Aquest musical consta de 14 cançons, 6 de les quals són de composició pròpia.  

 

4.1 Lletra 

 

Per poder escriure la lletra de les cançons pròpies, m’he basat en cançons d’altres 

musicals. Per exemple, per escriure la cançó que canta la mare de la Mar explicant la 

història del seu marit vaig basar-me en la cançó de Germans de Sang, Marilyn Monroe. 

Per la composició d’altres cançons, primer he fet el text i després la música. En alguns 

cassos he fet rimes lliures però he tingut en compte els versos per tal que alhora de 

fer l’harmonia ho tingués més fàcil.  

 

Els àudios que he creat, els he penjat al google drive per tal de compartir-los.  

Aquí us deixo l’enllaç:  

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVpwe4YCn7Bfkhmdktqb3JfR1RjU2JaR2ZlcE

FtUUY2VXBCREduUHloamtzZ0Q3ZUVzNU0 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVpwe4YCn7Bfkhmdktqb3JfR1RjU2JaR2ZlcEFtUUY2VXBCREduUHloamtzZ0Q3ZUVzNU0
https://drive.google.com/drive/folders/0BzVpwe4YCn7Bfkhmdktqb3JfR1RjU2JaR2ZlcEFtUUY2VXBCREduUHloamtzZ0Q3ZUVzNU0
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4.2. Karaokes 

 

En aquest apartat us deixo l’enllaç de google drive on he penjat els karaokes per 

compartir-los amb les cantants del grup per tal de que cadascú se’ls pugui estudiar. 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVpwe4YCn7Bfm1tQnVPbHpLQ3ZORnNmY3

o0TGFQUFo4MTFncGplOVhWWE0yZHlTZmx4NWM 

 

 

A continuació us mostro les cançons per ordre d’aparició al musical: 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVpwe4YCn7Bfm1tQnVPbHpLQ3ZORnNmY3o0TGFQUFo4MTFncGplOVhWWE0yZHlTZmx4NWM
https://drive.google.com/drive/folders/0BzVpwe4YCn7Bfm1tQnVPbHpLQ3ZORnNmY3o0TGFQUFo4MTFncGplOVhWWE0yZHlTZmx4NWM
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   1. L’inici d’una llarga història 

 

La història de la meva infància 

No es  un conte bonic de sentir 

El meu pare ens va abandonar 

Quan jo era petita i feliç 

 

Em va cridar <filla no t’estimo> 

I va pegar a la meva mare 

Va sortir corrents de casa 

I la nostre vida va canviar 

 

Només vull pau i justícia 

Felicitat i alegria 

Per aquells herois que ens fan sentir 

Els nens més feliços del món 

 

 

 

Vaig tenir una infància bonica 

Quan l’empresa no era la família 

La mare nomes volia diners 

Creia que li portarien felicitat 

 

Vaig veure quin camí seguia 

I quin futur seria el meu 

Una filla estudiosa i obedient 

Que li portes diners a la família 

 

Només vull pau i justícia 

Felicitat i alegria 

Per aquells herois que ens fan sentir 

Els nens més feliços del món 

 

Només vull pau i justícia 

Felicitat i alegria 

Per aquells herois que ens fan sentir 

Els nens més feliços del món. 
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   2. La història del teu pare 

 

Quan sortia amb el teu pare 

Era la noia més feliç del món 

Ballàvem i cantàvem 

M’estimava, era amor 

 

Em va dir que volia casar-se amb mi 

No vaig poder dir-li que no 

 

Vaig quedar-me embarassada 

Feliç de tenir una filla era jo 

Però ell no t’estimava 

No et volia en el món  

 

Després de 3 anys 

Ja no ho va aguantar més 

Em va pegar i va marxar 

 

Sola t’he criat 

Ell mai t’ha buscat 

(ell mai m’ha buscat) 

No sé en que pensava 

Ell mai t’ha estimat. 

(ell mai m’ha estimat) 
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3. La nova estrella 

 

Canta i balla, 

Puja a l’escenari i treu la veu, 

Deixa la vergonya i no paris de brillar. 

 

Puja i puja, 

Els espectadors t’estimaran, 

No deixis que ningú t’espanti, només 

són rivals. 

 

Sent la música, 

Deia el jurat boca-badat, 

Tu seràs l’estrella que tots voldrien 

ser. 

 

Tots voldrien guanyar 

Tots voldrien fama 

I viure dins d’un somni. 
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4. Corre i no t’aturis 

 

Corre, corre, que t’atrapa 

No t’aturis vina amb mi 

Corre, corre que s’apropa 

No t’aturis és aquí 

 

No potser haig d’actuar 

Distreu-la i para-la 

Necessito despistar-la 

Sinó ja hauré acabat 

 

Clara, Clara! Vine amb mi 

Aquest no és el teu futur 

Clara, Clara! No t’escapis 

Juntes serem feliç 

 

Pensa qui ets 

Pensa que es el que vols 

Deixa que jo t’ajudi 

No has de seguir aquí 

 

Corre, Corre, no l’escoltis 

Ella no entén res 

Corre, Corre, que s’apropa 

No t’aturis que ja hi ets 

 

No potser haig d’actuar 

Distreu-la i para-la 

Necessito despistar-la 

Sinó ja hauré acabat 

 

Clara, Clara! Vine amb mi 

Aquest no és el teu futur 

Clara, Clara! No t’escapis 

Juntes serem feliç 

 

 

Pensa qui ets 

Pensa que es el que vols 

Deixa que jo t’ajudi 

No has de seguir aquí 

 

Mare, mare, ja no et crec 

Se que no em vols per res 

Només vols manipular-me 

Sempre ho has fet 

 

No em podràs robar 

La música i el cant 

No abandonaré 

El que sempre he estimat 
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(tornada) 

 

Mare et necessito 

Tu em feies feliç 

Mare et demano 

Que pensis amb mi 

 

Vull que siguis lliure 

Que siguis feliç 

Vull que mai t’oblidis 

De mi 

Vull que sentis el meu amor 

Sempre t’estimaré 

Gràcies mare per tot el que has fet 

5. Com oblidar-te 

 

Ara que ja no em queda temps 

Vull estar amb tu però no hi ets 

Sento que encara ets amb mi 

I em fas sentir que no has marxat 

 

No vull acceptar la teva mort 

No vull creure que ja no et veuré 

Ni pensar que estic sola 

Ara que ja deus ser al cel 

 

(tornada) 

Mare et necessito 

Tu em feies feliç 

Mare et demano 

Que pensis amb mi 

 

Vull que siguis lliure 

Que siguis feliç 

Vull que mai t’oblidis 

De mi 

Vull que sentis el meu amor 

Sempre t’estimaré 

Gràcies mare per tot el que has fet 

 

Mai podré oblidar el teu record 

M’has fet molt feliç al teu costat 

Sempre et recordaré aquí 

Amb mi jugant i sempre rient 

 

Com oblidar les nostres tardes 

Les dues llegint sense parar 

Histories precioses de heroïnes 

Que mai podré tornar a llegir 
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6. És la força de l’amistat 

 

Ja no tinc res pel que lluitar 

El meu somni s’ha esvaït 

Estic sola en aquest món 

Res ja no té sentit  

 

Sento una tristesa enorme 

Que esclata dins el meu cos 

Sento temor de caure 

En la misèria un altre cop 

 

Però és estrany 

Estic trista i feliç 

Ella ha aconseguit 

El seu somni 

 

Perquè aquest sentiments i emocions 

Perquè tristesa i alegria al mateix cop 

Ja sé que és el que em passa 

És la força de l’amistat i de l’amor 

 

Lluitant ho he aconseguit 

Cantant em sento viva 

Em sento plena d’alegria 

I amb un futur per endavant 

 

Somric sense parar 

El meu somni s’està complint 

Lluiré un vestit ben elegant 

Seré famosa i una gran cantant 

 

Però és estrany 

Estic feliç i trista 

Ella ja no és aquí 

Mereixia guanyar 

 

Perquè aquest sentiments i emocions 

Perquè tristesa i alegria al mateix cop 

Ja sé que és el que em passa 

És la força de l’amistat i de l’amor 
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4.2 Música 

 

Les composicions musicals han estat realitzades a partir del text que he creat 

anteriorment. He utilitzat el programa MuseScore per fer l’escriptura digital 

d’algunes de les cançons. Aquí en teniu una mostra: 

 

Altres cançons han estat escrites directament a partir del text o s’han realitzat a 

partir de improvisacions amb el piano i posteriorment sobre uns acords. 
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5. ENREGISTRAMENT 

 

Veient la complexitat del muntatge musical, i per no disposar dels musics el dia 

de la representació, he pensat en crear les bases musicals per tal de cantar en 

directe el dia de la funció. 

Per fer aquestes bases, he utilitzat un teclat Yamaha que enregistra a través de 

l’ordinador i en format 2MIDI. Un cop fet els enregistraments, utilitzant el 

programa Logic Pro, he pogut fer l’edició d’aquestes gravacions. Amb aquest 

programa he pogut modificar el so de teclat (piano) i convertir-lo en sons d’altres 

instruments (baix, violins, trompetes...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2MIDI, acrònim de Musical Instrument Digital Interface (interfície digital d'instruments musicals) és 

un estàndard tècnic de comunicació entre equips musicals electrònics utilitzat en informàtica musical que 

permet l'intercanvi d'informació entre diversos equips musicals connectats i també entre aquests i un 

ordinador personal. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A0ndard_t%C3%A8cnic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A0tica_musical
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Aquest és el programa d’edició que he utilitzat: 

 

6. ASSAJOS 

 

Per poder assajar correctament i assegurar l’assistència de tots els actors, els he 

reunit el 26 de juny per parlar de les disponibilitats horàries. Després d’aquesta 

reunió, he creat un calendari amb els assajos del més de juliol i agost. Tot i així, 

durant el més d’agost, s’han realitzat més assajos dels assignats al calendari. La 

següent taula mostra alguns dels assajos programats durant l’estiu: 

 

  
Horari assajos musical 

Assajos conjunts 

Dilluns 9 

de Juliol 

De 17:00 

a 19:00      

Dilluns 31 

d'Agost 

De 17:00 

a 19:00  

(pendent escena 15, 16 i 

17)    
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Dilluns 7 

de 

Setembre 

De 17:00 

a 19:00    

Assajos parcials 

Dilluns 13 

de Juliol Assaig de les escenes 1, 2, 3, i 4, de 17:00 a 19:00 

  

Natàlia 

Garcia 

17:00 - 

17:20 

escena 1  

18:00 - 

18:30 

escena 3 

18:30 - 

19:00 

escena 4 

  

Marina 

López    

18:30 - 

19:00 

escena 4 

  

Núria 

Masip 

17:00 - 

17:20 

escena 1 

17:20 - 

17:45 

escena 2 

18:00 - 

18:30 

escena 3   

  

Irene 

Gabaldó

n  

17:20 - 

17:45 

escena 2    

Divendres 

17 de Juliol Assaig de les escenes 5, 6 i 7 de 17:00 a 19:00 

  

Lluís 

Alavedra 

17:00 - 

17:45 

escena 5 

18:00 - 

18:30 

escena 6 

18:30 - 

19:00 

escena 7   

  

Beatriz 

Ferreira   

18:30 - 

19:00 

escena 7   

  

Marina 

López   

18:30 - 

19:00 

escena 7   
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Natàlia 

Garcia 

17:00 - 

17:45 

escena 5 

18:00 - 

18:30 

escena 6 

18:30 - 

19:00 

escena 7   

  

Núria 

Masip 

17:00 - 

17:45 

escena 5 

18:00 - 

18:30 

escena 6 

18:30 - 

19:00 

escena 7   

  

Marta 

Serran   

18:30 - 

19:00 

escena 7   

  

Irene 

Gabaldó

n   

18:30 - 

19:00 

escena 7   

Dimecres 

22 de Juliol Assaig de les escenes 8, 9 i 10 de 17:00 a 19:00 

  

Arnau 

Perramo

n 

17:00 - 

17:45 

escena 8  

18:30 - 

19:00 

escena 10   

  

Beatriz 

Ferreira 

17:00 - 

17:45 

escena 8     

  

Marta 

Serran 

17:00 - 

17:45 

escena 8     

  

Irene 

Gabaldó

n 

17:00 - 

17:45 

escena 8 

18:00 - 

18:30 

escena 9    

  

Núria 

Masip 

17:00 - 

17:45 

escena 8 

18:00 - 

18:30 

escena 9 

18:30 - 

19:00 

escena 10   
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Natàlia 

Garcia 

17:00 - 

17:45 

escena 8  

18:30 - 

19:00 

escena 10   

Dilluns 3 

d'agost Assaig de les escenes 11, 12, 13, 14 i 15 de 17:00 a 19:00 

  

Natàlia 

Garcia 

17:00 - 

17:20 

escena 11 

17:20 - 

17:45 

escena 12 

18:00 - 

18:15 

escena 13 

18:15 - 

18:30 

escena 14 

  

Núria 

Masip 

17:00 - 

17:20 

escena 11 

17:20 - 

17:45 

escena 12 

18:00 - 

18:15 

escena 13 

18:15 - 

18:30 

escena 14 

  

Marta 

Serran    

18:15 - 

18:30 

escena 14 

  

Arnau 

Perramo

n   

17:20 - 

17:45 

escena 12   

18:15 - 

18:30 

escena 14 

  

Irene 

Gabaldó

n 

17:00 - 

17:20 

escena 11       

  

Marina 

López   

17:20 - 

17:45 

escena 12     

      

NO CAL VENIR TOT I 

SORTIR A ESCENA     

      

      

Núria 

Masip     28/06/2015 
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6.1 Planificació 

 

Els assajos els hem planificat de la següent manera: primer hem passat el guió 

(lectura i memorització) fins que hem interioritzat el nostre paper. Després hem 

començat la feina referent a la interpretació i posada en escena. Seguidament 

hem començat a aprendre les cançons sobre les bases musicals. També ha calgut 

treballar la coreografia d’algunes cançons. 

 

Després de superar aquestes etapes hem començat a assajar (finals d’agost) amb 

vestuari, decorat, pantalla, etc. 

 

Assaig 19/08/2015 d’All That Jazz 
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7. VESTUARI DECORAT 

7.1 Vestuari 

 

El vestuari és un element que forma part de les obres de teatre i els musical. Té 

un pes important, ja que és l’encarregat de mostrar de la millor manera la 

personalitat i les característiques dels personatges.  

 

Per aconseguir aquest material, he contactat amb la Mercè Camps, una ex 

directora d’un grup de teatre nascut a Monistrol de Montserrat. M’ha facilitat 

vestuari que havia utilitzat en anteriors obres de teatre dirigides per ella.  

 

7.2 Decorat 

 

El decorat és necessari per ajudar a transportar-

nos a l’espai i l’època dels fets que passen durant 

el musical.  

Mercantic (l’empresa dels pares de la Mercè) m’ha 

facilitat tot el decorat per el musical.  

Es tracta d’una botiga que va obrir les seves portes 

l’any 1992, amb la decidida vocació d’esdevenir 

centre de referència per als amants de les 

antiguitats i objectes vintage.  

A Mercantic s’hi poden trobar mobles antics i altres objectes com cassets i 

telèfons d’antiquari restaurats. 

 

És important saber quin decorat apareix a cada escena i com està repartit a 

l’escenari perquè els actors puguin assajar correctament, i sàpiguen per quins 

espais es podeu moure. Per poder organitzar i tenir constància de on es troba el 

decorat en cada escena, he creat un esquemes on es pot veure la posició de 

totes els objectes que formen part de l’escenari, i el recorregut dels actors durant 

l’escena. 

 

 

Logotip de Mercantic 
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A més a més del mobiliari que apareix a escena, compto amb una pantalla on hi 

projecto imatges que formen part del decorat, i que per tant, ajuden a 

transportar-nos en l’espai de l’escena. 

 

7.2.1 Projecció pantalla 

 

Aquí us deixo l’enllaç del Power Point que es projectarà a la pantalla del 

teatre: 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVpwe4YCn7BflhwaTJpZ0N0UW

NNNWFuNGJHemhxQ01pWlZ3R1lJWjdiVEVFOHExLXVRLTA  

  

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVpwe4YCn7BflhwaTJpZ0N0UWNNNWFuNGJHemhxQ01pWlZ3R1lJWjdiVEVFOHExLXVRLTA
https://drive.google.com/drive/folders/0BzVpwe4YCn7BflhwaTJpZ0N0UWNNNWFuNGJHemhxQ01pWlZ3R1lJWjdiVEVFOHExLXVRLTA
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8. DIFUSIÓ, FINANÇAMENT I COL·LABORADORS 

8.1 Difusió 

8.1.1 Facebook 

 

Per fer ressò del meu musical he creat una pàgina al Facebook. Allà, he 

anat publicant totes les novetats del musical perquè poc a poc la gent 

l’anés coneixent.  
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8.1.2 Regió 7 

 

El diari Regió7 ha col·laborat en la difusió i publicitat del musical. He trucat 

al telèfon de contacte que he trobat al a pàgina web. Durant la trucada he 

presentat el projecte i he fet una explicació breu de tot el que és el musical.  

 

Al cap d’uns dies d’haver contactat amb ells, m’han trucat per fer-me una 

entrevista telefònicament i així poder escriure un article amb tota la 

informació que els hi he facilitat. Després d’aquesta entrevista i de 

intercanviar varis correus, s’ha publicat l’article el divendres 4 de setembre 

a la secció de cultures (pàgina 37).  
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8.1.3 Montserratí.cat 

 

La revista el Montserratí ha col·laborat a través de les xarxes socials a 

difondre el musical i a fer-ne ressò.  

  



44 
 

8.1.4 El MÓNtserratí 

 

És una altra revista que també ha col·laborat en la difusió del musical a 

través de les xarxes socials. 
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8.2 Finançament 

 

Verkami és una pàgina que m’ha ajudat a aconseguir el finançament necessari 

per poder cobrir les despeses de producció del musical. Us deixo l’enllaç de la 

pàgina de campanya: http://www.verkami.com/projects/12805-vivo-vivace-el-

musical  

 

Aquesta pàgina va néixer a Mataró de la iniciativa privada d’un pare i dos fills. És 

una alternativa tradicional de finançament per a artistes, creadors, dissenyadors, 

col·lectius... que ens permet presentar projectes i ens ofereix una pàgina de 

campanya per obtenir un finançament i poder realitzar el nostre projecte.  

 

Verkami ofereix un servei d’assessorament per tal d’arribar al teu objectiu de 

finançament.  

 

Tot i que habitualment, les aportacions es fan desinteressadament, Verkami 

t’aconsella donar recompenses a cada una de les aportacions, és a dir, depenent 

del grau d’aportació donar una recompensa menor o major. Aquestes són les 

aportacions que he insertat en la meva pàgina d’edició: 

http://www.verkami.com/projects/12805-vivo-vivace-el-musical
http://www.verkami.com/projects/12805-vivo-vivace-el-musical
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Un cop la teva pàgina de campanya ha estat publicada, cal fer-ne publicitat per 

aconseguir mecenes que facin aportacions. 

En cas de que no s’arribi a l’objectiu de finançament desitjat, els diners són 

retornats als mecenes. Tot i que Verkami és un servei que facilita aconseguir el 

finançament necessari per a la realització d’un projecte, cal sol·licitar la 

col·laboració d’altres mecenes, com per exemple: ajuntaments, associacions, 

entitats, etc.  

 

8.3 Col·laboradors 

 8.3.1 Art i Esplai 

 

L’Art i Esplai és una entitat cultural de Monistrol de Montserrat que neix 

l’any 1969 i que la seva raó de ser  és la de  col·laborar i donar suport a 

artistes, escriptors, músics, pintors, etc. 
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Quan vaig pensar en fer el musical, de 

seguida vaig pensar en demanar la 

col·laboració d’aquesta entitat, ja que sempre 

han estat disposat en ajudar a joves 

projectes. De seguida vaig rebre una 

resposta positiva, en la qual em comunicaven 

que podria fer servir el seu local per assajar, 

la pantalla de cinema per el dia de la funció, 

el seu equip de so i il·luminació, etc i els seu equip humà (tècnis de so i 

il·luminació) 

 

8.3.2 Ajuntament de Monistrol de Montserrat 

 

A finals d’agost vaig contactar amb l’ajuntament per tal de demanar-los 

una petita col·laboració econòmica per a poder llogar micròfons 

inhalàmbrics. Després de parlar amb el regidor de cultura, va dir-me que 

fes una instància però que la col·laboració econòmica la veia poc factible 

ja que els pressupostos ja estaven tancats. Després d’esperar resposta 

durant gairebé dues setmanes, vaig tornar a contactar ara telefònicament 

amb ells i em van dir que col·laborarien en la impressió dels cartells i el 

programa de mà. 

 

8.3.3 Altres 

  

 No vull deixar-me d’esmentar la meva família (sobretot el meu germà) que 

m’ha ajudat en les tasques d’edició musical i en el de disseny del cartel 

publicitari, de les entrades i del programa de mà. 
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9. CONCLUSIONS 

 

Redacto les conclusions quan falta una setmana per a la representació del 

musical, per tant, intentaré que l’estrès que porto no quedi massa reflectit en el 

que vull explicar. 

 

Mirant enrere i veient tota la feina feta, estic molt satisfeta de com ha anat tot. 

He tingut alguns problemes però que he resolt de manera satisfactòria i això m’ha 

ensenyat moltes coses... He comptat amb un gran equip d’amics (ara ja puc dir 

que som una gran família, perquè hem passat moltes hores junts) que m’han 

suggerit, ajudat, corregit, animat, etc... sense els quals aquest treball que he 

volgut dur a terme hauria estat impossible. 

 

Quan vaig començar aquest musical, no m’imaginava el volum de feina que em 

comportaria ja que en alguns moments (en el cas de les composicions musicals) 

vaig quedar-me una mica encallada. En altres però m’he sentit molt recolzada 

pels companys, per la família i els amics.  

 

Tot i això, la principal conclusió és que he aconseguit complir amb els objectius 

proposats inicialment i per tant la hipòtesi que he formulat en un principi ha estat 

resolta afirmativament. 
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10. WEBGRAFIA 

 

Youtube: 

 All that jazz – Chicago. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=hwQ1FT1uFp0  

 On my own – Glee. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=jzoJQri8NfQ  

 There are worse things I could do – Grease. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=nS3Ue2r9ADE  

 Broadway baby – Glee. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cpj_0VVQZo0  

 I’m the greatest star – Glee. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=1FuxugczPAA  

 You make me feel so Young – Glee. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=NCMXdlVPcV0 

 

Altres webs: 

 Verkami, pàgina de campanya: www.vkm.is/vivovivace 

 Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVpwe4YCn7BflZqYkJzVzcw

UWhpYnhXcGlJbGp3bnU5NnNjOUdldUZpUDBkVHZnSVU3VTg 

 Flickr: 

https://m.flickr.com/#/photos/128155941@N04/sets/7215765890799

3220/ 
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https://drive.google.com/drive/folders/0BzVpwe4YCn7BflZqYkJzVzcwUWhpYnhXcGlJbGp3bnU5NnNjOUdldUZpUDBkVHZnSVU3VTg
https://drive.google.com/drive/folders/0BzVpwe4YCn7BflZqYkJzVzcwUWhpYnhXcGlJbGp3bnU5NnNjOUdldUZpUDBkVHZnSVU3VTg
https://m.flickr.com/#/photos/128155941@N04/sets/72157658907993220/
https://m.flickr.com/#/photos/128155941@N04/sets/72157658907993220/
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11. ANNEX 

 

A l’annex trobareu imatges del dia de l’estrena del musical, el disseny de les 

entrades, el llistat de mecenes, el de vestuari i atrezzo, una partitura, el cartell 

del musical i la pàgina del Regió 7. 
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Llistat vestuari i atrezzo 

Vestuari Atrezzo 

4 camises Mar Tetera i tassa 

3 samarretes interiors Mar Llibre de contes 

3 samarretes màniga curta Mar 3 novel·les 

Malles trencades Mar Diners Clara 

Vestit negre Mar (Els miserables) Targeta Lluís 

Jersei de llana per penja-robes Guitarra i peu de guitarra 

Jersei llana llarg negre (Miserables) Manta Blava 

5 mitges (All that jazz) Roba vella per plegar 

5 mallots (All that jazz) Caseta de nines 

Vestit negre sense tires Mar 2 caixes de fruita 

Bambes blanques 3 peluixos  

Botes marrons (Els miserables) Planta 

 Maleta Arnau 

 Maleta rosa Natàlia 

 Llibres de música Lluís 

 Nenuco 

 Estovalles blanques amb flors 

 Butaca rica 

 Tauleta petita 

 Tamboret Alt 

 Penja-robes 

 Taula gran casa Mar 

 Balancí 

 Coixí quadrat 

 Taula allargada (Boqueria) 

 Estovalles de quadros 

 Estovalles negres 

 Sobre Arnau 

 Cartells classe-aeroport 

 Telèfon vell 

 Clau de sol taula profe 
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