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“Perquè potser quan tu vulguis, ja serà Massa Tard”  



I. INTRODUCCIÓ 

Des de petit sempre m’ha agradat la música i en el meu cas, a part d’interpretar, la disciplina musical que 

més m’ha cridat l’atenció ha sigut la composició. Compondre cançons m’agrada per diverses raons ja que et 

permet explorar els teus límits creatius, explicar històries, conscienciar… Des del meu punt de vista 

compondre et permet entendre moltes coses i com a conseqüència d’aquest aprenentatge pots provocar 

sentiments en una persona. Una altra disciplina que sempre m’ha cridat l’atenció, tot i que no he arribat a 

practicar mai és el teatre. El teatre, igual que la música, permet explicar una història, conscienciar 

emocionar… És un fet que el teatre i la música comparteixen moltes característiques i un musical és la 

manera de fer una fusió entre dues coses que per si soles ja són emocionants. Quan era petit jo ja anava a 

veure musicals a Barcelona i el primer que vaig veure va ser “Geronimo Stilton” i realment recordo que, tot i 

que era molt petit, em va agradar molt.  Alguns dels musicals que més m’han agradat durant la meva vida 

han estat  “El petit Príncep” i “Mar i Cel” entre molts d’altres. Crec que a mesura que anava veient obres 

d’aquest format anava ententent poc a poc les possibilitats que oferia unir música i teatre. 

 Fa gairebé quatre anys vaig escriure el meu primer musical, que estava inspirat en la història del llibre “Un 

fill”, d’Alejandro Palomas. Aquest musical es va poder dur a terme amb l’ajuda de l’Escola Municipal de 

Música de Solsona, que em van arranjar les cançons i em van assessorar en diversos aspectes. Aquella va ser 

una gran experiència que em va permetre començar a entendre com funcionava tot. En aquest nou musical, el 

títol del qual és “Massa tard, massa” he decidit arranajar les cançons jo mateix i també he volgut crear una 

història nova del tot original. Això ha suposat un gran repte per mi i moltes hores davant de l’ordinador 

escrivint tant el guió com la música però quan una cosa t’agrada el temps passa ràpid. El procés d’assajos 

també està suposant un gran repte per mi i afortunadament hi ha persones que m’estan ajudant amb la 

direcció escènica i la coordinació entre totes les parts que intervenen en un musical. Cal tenir en compte que 

un musical és un format que barreja tres disciplines: actuació, ball i cant i que la idea principal d’aquest 

format és intentar explicar una història a través de les tres disciplines. 

Per intentar ajustar el meu treball a tot el què vull explicar he decidit dividir-lo en dos grans blocs. El primer 

bloc té com a objectiu poder analitzar la història dels musicals des de diverses perspectives per entendre com 

va començar tot i com està actualment el teatre musical a Catalunya i al món. En el segon bloc l’objectiu és  

explicar de manera detallada tot el procés de creació del meu propi musical  des del dia que vaig escriure la 

primera melodia, quan vaig buscar un programa per escriure les partitures…  
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En fer aquest treball el meu objectiu principal però és viure en primera persona com neix i com creix un 

musical. També és un repte per a mi poder ajuntar el text amb la música intentant igualar l’estil narratiu amb 

l’estil musical i a més a més, la idea és poder relacionar el primer bloc, més teòric, amb el segon i poder 

aplicar els coneixements adquirits de diverses fonts en el meu musical. Per aconseguir això he aprofundit en 

aspectes en els quals no m’havia fixat mai com per exemple el vestuari, la dansa, la il·luminació, el so i 

també en l’aspecte ecònomic, ja que també he fet un càlcul per tal que la posada en escena del  musical sigui 

rendible econòmicament. Una frase que m’ha ajudat molt a inspirar-me i a entendre què és i que comporta 

escriure un musical la va dir Stuart Ostrow, un productor molt important de Brodway:“La pregunta que 

s’han de fer els autors és: la història que estic intentant explicar canta per si mateixa?” . 

Finalment l’obra s’estrenarà els dies 6,7 i 8 de desembre al teatre comarcal i vull donar les gràcies a totes les 

persones que han fet possible que jo pugui viure aquesta experiència que us explicaré a continuació. 

“Sense música la vida seria un error” 

    -Friedirich Nietzshe- 
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II. ORÍGENS I EVOLUCIÓ  DELS MUSICALS 

El teatre musical és un gènere teatral que no apareix per si sol sinó que es comença a perfilar a partir de 

referències anteriors com podria ser per exemple l’òpera. Per entendre com s’ha arribat fins a l’estil que 

coneixem avui en dia ens hem de remuntar a l’antiga Grècia. Alguns autors grecs van començar a afegir 

melodies a les seves comèdies i posteriorment alguns autors romans, com per exemple Plaute van afegir 

petites danses a aquestes cançons.  

Cap a l’edat mitjana i sobretot durant la Renaixença a Itàlia va sorgir la comèdia de l’art o “commedia 

dell’arte ” en italià.  Aquest tipus de format consistia en uns personatges que sempre eren els mateixos, com 1

passava a Grècia i Roma. Alguns d’aquests personatges s’anomenaven Colombina o Arquelí. Els actors que 

els interpretaven improvisaven la trama en petits escenaris col·locats al carrer i sovint ambulants. En aquella 

època la comèdia de l’art no es considerava teatre ja que només es donava aquest nom a les representacions 

litúrgiques a les esglèsies i a les obres que interpretaven literats als palaus. Al mateix temps que la comèdia 

de l’art es desenvolupava, l’òpera també anava agafant força i aquí és on ens comencem a apropar als 

musicals moderns. Una de les diferències més grans entre les òperes i els musicals és la importància que es 

dona al text i a la música. En una òpera la música acapara molta més importància que el text mentre que en 

un musical actual la importància està repartida en dos parts iguals.  

Fins a la segona meitat del segle XIX les 

òperes van ser el format estrella que 

barrejava música i teatre però una sèrie 

de casualitats van crear el primer 

precedent de musical tal com el coneixem 

avui en dia. Un grup de dansa es va 

quedar sense local d’assaig per culpa 

d’un incendi i van buscar un lloc 

alternatiu on assajar. Aquest lloc era un 

teatre on pròximament s’hi havia d’estrenar una obra anomenada “The black crook” i el productor d’aquesta 

obra en veure aquesta companyia va decidir incorporar-la a l’espectacle juntament amb cançons. Aquesta 

 Gènere que es duia a terme al teatre i que es basava en la imporvització. Els personatges eren sempre els mateixos i s’identificaven 1

gràcies a unes màscares.
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obra també va ser el primer gran format que no era una òpera i els productors van destinar 55.000 dòlars en 

el projecte, que respecte a la inflació serien uns 800.000 dòlars actuals. Així va ser com el dia 12 de setembre 

de 1866 es va estenar a Nova York la primera obra de teatre musical moderna. Aquesta aposta va tenir molt 

èxit i s’en van representar gairebé 500 funcions, un èxit per l’època. Com a curiositat cal dir que aquesta 

mateixa obra es va tornar a representar el 2016 en motiu del cent-cinquantè aniversari de l’estrena. L’èxit 

rotund de “The black crook” va animar a altres productors a apostar per aquest nou format.  

Fins que es va acabar el segle XIX es van produir molts més musicals però tot i que van tenir èxit i van 

revolucionar la oferta teatral a les grans ciutats com Nova York o Londres no van arribar a tenir la força que 

havia tingut el seu precedent. Una equip d’autors de cançons van fer els musicals més exitosos de l’època. 

Aquests eren William Gilbert i Arthur Sullivan. Alguns d’aquests musicals van ser “A runaway girl”, “The 

Geisha” o “Florodora”. Un cop començat el segle XX tot va anar en augment. Van començar a despuntar 

les operetes, que començaven a equilibrar la balança entre la importància del text i la música. Alguns dels 

musicals més famosos de les primeres dos dècades del segle XX van ser “Babes in Toyland” i “The bing 

boys are here”.  

Més tard van arribar els feliços anys 20, que es poden considerar l’època daurada per les operetes i també per 

les “revistes” musicals, que eren obres amb molt poc argument i moltes cançons i balls, a vegades sense 

connexió entre ells. Aquestes revistes servien per entretenir i impressionar sense donar importància a cap 

trama. Un dels petits sotracs que va patir la indústria va ser l’entrada del cinema mut al mercat de l’oci però 

finalment no va fer perdre públic al teatre musical. Els musicals que es van anar representant durant la 

dècada dels anys 20 cada cop tenien feien més funcions i moltes obres passaven de les 1.000. Malauradament 

el crack del 29  també va afectar al teatre musical, bàsicament perquè la gent no tenia diners per poder pagar 2

les entrades. Malgrat que, com és lògic, no es van representar gaires funcions, el procès creatiu no va parar i 

es van crear musicals que més tard tindrien èxit. Un cop la part més dura de la Gran Depressió va passar el 

món dels musicals es va reactivar una mica i podem considerar que a partir del 1940 els musicals, que ja 

havien tingut èxit fins aleshores, van fer un boom en molts aspectes. El musical més famós d’aquesta època 

és sens dubte “Oklahoma” de l’equip de composició Rodgers & Hammerstein. Aquest musical va ser un 

referent pels anys següents ja que una de les característiques més importants era que tot el que passava al 

 Un crac borsari que va tenir lloc als EUA el dia 24 d’octubre de 1929. La borsa es va desplomar i el país va caure en una gran 2

depressió.
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musical, ja podien ser cançons, diàlegs o moviments tenia una intenció i ajudava a fer avançar la història, és 

a dir, les cançons no explicaven el que passava sinó que eren part de la narració. Després de l’èxit rotund, 

Rodgers & Hammerstein van seguir escrivint altres musicals que també van assolir un gran èxit.  

Durant la dècada dels 50 la oferta va seguir pujant amb la creació de musicals famosos com “Guys and 

Dolls”, que encara s’ha seguit representant durant els últims anys o també el mític “West side story”, que 

narra una història d’amor impossible. També va ser durant aquesta dècada quan es van popularitzar els 

premis Tony , que encara se celebren actualment i molts els consideren els òscars dels musicals.  Durant els 3

anys 60 l’evolució positiva va continuar en el món dels musicals amb la creació d’un dels musicals més 

emblèmatics com és “Hello Dolly”, que va ser una de les obres que va representar més funcions arribant a 

fer-ne més de 2800. Una altra característica d’aquests anys va ser la incorporació del rock als musicals creant 

així el gènere conegut com a Òpera Rock. Algunes diferències entre els musicals i les Òperes Rock és que 

aquestes últimes tenen més part musical i també perquè la música que s’interpreta és rock i variacions 

d’aquest estil. L’ Òpera Rock més important, per això, es va crear durant la dècada següent, durant els anys 

70. Aquesta va ser “Jesus Christ Superstar”, que juntament amb altres Òperes Rock van fer dels anys 70 

l’època daurada d’aquest nou gènere. 

Aquest increment de la popularitat del 

rock en els musicals es deu a què era un 

dels gèneres més escoltats pels joves 

d’aquell moment. Tot i que el rock va 

despuntar, els musicals d’altres estils 

seguien tenint èxit i dos dels més 

populars durant aquesta dècada van ser 

“A Chorus Line” i “Chicago”.  

Els anys 80 van començar amb dos musicals molt importants com van ser “Les Misérables” i “Fame”, que 

començaven a tenir influències del pop. Durant aquesta dècada els musicals van anar adquirint el gran format 

tal com el que coneixem avui en dia i es van fer grans gires pels Estats Units i per Europa amb musicals pop, 

que era la música que començava a fer-se un lloc a la indústria musical. Encara que en general tot anava bé, 

durant aquesta dècada hi van haver alguns musicals que, en contrast amb els grans èxits dels quals eren 

 Premis que es donen als EUA anualment i que premien als musicals en diferents categories.3

�5

Cartell promocional de l’obra de teatre musical “Chicago”



contemporanis, no van tenir gens de sort i no van assolir les 100 actuacions. D’alguns fins i tot se’n van 

representar menys de 5. Alguns d’aquests musicals van ser “Onward Victoria” i “Oh brother” amb una i tres 

funcions respectivament.  

Cap als anys 90 els musicals van seguir el seu camí d’èxits amb un company més, l’empresa Walt Disney 

Company, que va adaptar alguns dels seus èxits cinematogràfics al musical com per exemple “The Beauty 

and the Beast”, “The Lion King”, “Tarzan” i “Mary Poppins” entre molts altres. Això va crear més 

competència i els musicals van anar millorant la qualitat. Un dels musicals famosos d’aquesta dècada és 

“Cats”, que va aconseguir un gran suport popular. Alguns autors també van apostar pel petit format, que 

contrastava amb les grans produccions de Brodway, i tot i que aquests musicals no van ser molt populars, 

van funcionar.  

Va arribar el nou segle i amb aquest més musicals ja que els seus predecesors van funcionar molt bé i van 

omplir moltes sales. Un fet curiós és que es va posar de moda crear musicals les cançons dels quals fossin 

d’un grup que havia tingut èxit. Se’n van fer molts d’aquest tipus com per exemple “All Shook Up” amb 

cançons d’Elvis Presley o “Mamma Mia” amb cançons d’ABBA. També es van començar a fer 

“revivals” (tornar a portar a escena un musical antic) de musicals que havien funcionat com per exemple 

“West Side Story”, “A Chorus Line” o alguns musicals Disney creats la dècada anterior. Alguns musicals 

televisius com “Grease” van ser representats 

teatralment. Això ha portat molta controvèrsia i 

alguns crítics diuen que actualment no es promou la 

creativitat i que les grans productores només volen 

guanyar diners de manera segura. Tot i això des de 

l’any 2000 fins ara s’han creat bastants musicals nous 

com “Wicked”, una adaptació literària o “The Book 

of Mormon”, dos musicals que encara se segueixen 

representant avui en dia degut a l’èxit que tenen.  

Actualment s’han creat moltes noves obres i una de les més actuals és “Dear Evan Hansen”, que es va 

estrenar a finals del 2016. Des dels anys 90 fins a l’actualitat Disney és un dels promotors més importants de 

Brodway i dos dels seus musicals més nous són “Aladdin”, estrenat el 2011 i “Frozen”, l’adaptació de la 

pel·lícula Disney que porta el mateix nom. Aquest últim musical és un dels més recents i es va estrenar el 

març del 2018, només cinc anys després de la pel·lícula.  
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II. FORMATS 

En l’àmbit del teatre musical tenim diversos tipus de formats però 

n’hi ha tres que són els que més abunden. 

El format més conegut i el que va ser el primer en aparèixer 

cronològicament va ser el gran format en un teatre, el qual va ser 

utilitzat per la primera obra de teatre musical “The Black Crook”, 

estrenada el 1866. Els grans formats en un teatre sempre han estat 

majoria respecte a altres formats i actualment a Brodway és on més 

musicals d’aquest tipus es representen, ja que les grans escenografies 

i molts actors dalt de l’escenari donen un valor afegit al musical i fan 

que l’espectador valori més aquella obra. A Catalunya i a Espanya en 

general aquest tipus de produccions també han tingut èxit i moltes 

productores han adaptat musicals americans al català i al castellà i s’han representat en un gran format. 

Alguns exemples serien “Sonrisas y Làgrimas” o “Sister act” que va fer una gira per Espanya en castellà 

amb les cançons traduïdes. Altres musicals també fan gires per països estrangers, com és del cas del musical 

“Jesus Christ Superstar”, que s’ha representat a les grans capitals espanyoles en anglès però amb subtítols a 

dalt de l’escenari (com es fa amb les òperes). Tampoc cal oblidar que els musicals originals catalans com 

poden ser “Mar i Cel” o més recentment “Scaramouche” produïts per Dagoll Dagom també utitlitzen el 

gran formats. Això es deu a que, segons una enquesta pròpia amb una 

mostra de més de 300 persones, el 64,5% de les persones enquestades 

prefereixen aquest format  i també és important pensar que tot i què produir 4

aquest tipus de musicals té més despeses hi pot haver molt més públic i per 

tant les productores aconsegueixen una rendibilitat superior. 

Un altra manera de representar els musicals és el petit format. Aquestes 

obres no són molt populars ni a Brodway ni a Amèrica en general però en 

canvi a Catalunya han tingut una recepció acceptable. La part positiva 

d’aquests musicals és que no necessiten grans inversions per romandre a la 

cartellera però, al representar-se en teatres petits, no poden obtenir molts 

 Segons una enquesta feta per mi mateix que es pot trobar a l’annex I.4
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diners per cada funció. Alguns dels musicals de petit format que més èxit han tingut a Catalunya són “Mares 

i filles”, que només compta amb l’acompanyament d’un piano, i “El viatge d’Orfeu”. 

L’últim format, però no el menys important, són els musicals televisius. L’enquesta demostra que més d’un 

90% de la gent coneix “Mamma Mia” i “Grease”,  per tant, aquest format també mou masses. Els musicals 

que es porten a la gran o a la petita pantalla solen tenir dos recorreguts diferents: la primera opció és que el 

musical es representi en un teatre i posteriorment s’adapti per la gravació, com per exemple “Mamma Mia”, 

que es va estrenar el 1999 en un teatre i al 2008 es va fer la primera pel·lícula. L’altre recorregut és just el 

contrari, és a dir, el musical sigui concebut per mostrar-lo en una pantalla i degut a l’èxit de la pel·lícula 

s’adapti als teatres com va passar amb “Sister act”. Els musicals a la televisió també han estat explotats per 

Disney creant “High School Musical”, que compta amb tres pel·lícules i “Teen Beach Movie”, que en té 

dues. 

Actualment a Catalunya i a la resta del món els tres formats conviuen i, encara que són molt diferents, tenen 

un mateix objectiu: explicar una història amb l’ajuda de la música. 

IV. ELS MUSICALS A CATALUNYA 

Aquest gènere va començar a despuntar a Catalunya a partir del segle XX quan l’Avinguda Paral·lel ja tenia 

l’hegemonia del teatre a Barcelona.  La primera obra original de teatre musical en català és “Pel teu amor”, 

de Josep Ribas, que va ser estrenada l’any 1922 i de la qual la cançó més coneguda és “Rosó, pel teu amor” 

de la qual actualment se’n segueixen fent versions. Després d’aquest primer musical el format va 

desaparèixer per la inestabilitat política, les guerres i el 

franquisme però cap als anys seixanta el sector va començar a 

recuperar-se. 

A partir de l’any 1963 Salvador Escamilla va enregistrar les 

primeres cançons de musicals de Brodway en català. Es van 

gravar cançons de “West Side Story”, “My fair Lady” entre 

altres. Un altre treball que també va estar relacionat amb el teatre 

musical va ser “Núria de Nit”, un disc de la cantant catalana 

�8 Careta del disc “Núria de Nit”, de Núria Feliu



Núria Feliu on interpretava diverses cançons del compositor estadounidenc Stephen Sondheim, que estava 

especialitzat en compondre música per a teatre. El musical “El retaule del flautista” de Jordi Teixidor es va 

estrenar l’any 1970, molts anys després del primer musical en català. A paritr d’aquesta obra es van 

començar a idear molts musicals. Alguns dels primers van ser produïts per La Trinca com per exemple 

“Trincar i Riure” o “Mort de Gana Show”. Entre aquests èxits primerencs van començar a aparèixer algunes 

productores que van dedicar gran part de la seva programació al teatre musical. 

Dagoll Dagom va ser la primera productora en crear-se l’any 1974. Els primers musicals exitosos que va 

presentar Dagoll Dagom van ser “Antaviana”, on la música de Jaume Sisa acompanyava els contes del 

conegut escriptor català Pere Calders i també “La nit de Sant Joan” amb música del mateix compositor. 

Dagoll Dagom va seguir una trajectòria d’èxits marcada principalment pel seu musical estrella que va ser 

“Mar i Cel”. Aquest musical basat en l’obra d’Àngel Guimerà narra la història d’amor impossible entre un 

moro i una cristiana: Saïd i Blanca. Amb la intenció de crear una escenografia mai vista la companyia va 

col·locar un vaixell mòbil dalt de l’escenari i amb la música d’Albert Guinovart aquest musical es va estrenar 

l’any 1988. La prova de que “Mar i Cel” és un dels musicals més importants de Catalunya és que des 

d’aleshores fins l’actualitat s’ha representat tres vegades. El primer, l’any 1988, el segon l’any 2004 i l’últim 

i més recent, l’any 2014. Entre els diversos “revivals” d’aquesta obra la companyia Dagoll Dagom va 

presentar altres musicals d’èxit com van ser “Flor de nit” o “Pigmalió”. Tot i que es va apostar per les 

creacions originals Dagoll Dagom també va adaptar alguns musicals americans i el més conegut va ser 

estrenat l’any 2007 amb el nom “Boscos endins”, que era una adaptació de “Into the woods” . Actualment 5

Dagoll Dagom segueix produint musicals i l’any 2016 va estrenar “Scaramouche”, un musical situat en la 

revolució francesa i basat en una pel·lícula 

que portava el mateix nom. Aquest mateix 

2018 Dagoll Dagom presenta “Maremar”, 

un musical que explica la història d’un antic 

príncep que recorre la mediterrània amb 

música d’Andreu Gallén i algunes cançons 

basades en les peces de Lluís Llach. 

 Musical original de Brodway que es va estrenar l’any 1986.5
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Una altra companyia que va tenir certa importància en aquest món va ser el grup Focus, que va ser fundat 

l’any 1986. El seu primer musical el van presentar l’any 1990 i va ser “Estan tocant la nostra cançó”, una 

adaptació que després de triomfar a Catalunya va fer una gira per Espanya en castellà. Un altre fet 

remarcable que va fer el grup Focus va ser la reforma de l’antic palau d’esports municipals, convertint-lo en 

Barcelona Teatre Musical, unes instal·lacions culturals estrenades l’any 2002. Focus també ha participat en 

dos grans produccions de “Geronimo Stilton”, el famós personatge literari infantil, en versió musical. El 

primer musical va ser estrenat l’any 2010 amb música de Manu Guix i el segon, l’any 2016 amb música de 

Xavi Lloses. Durant els anys el grup Focus ha anat adquirint teatres amb la intenció de gestionar-los i sempre 

ha donat un paper important al teatre musical. Aquest any 2018 Focus crea un dels seus projectes més 

ambiciosos: ONYRIC. Aquest projecte que porta per eslògan “La casa dels musicals” és una idea 

compartida del grup amb el director de teatre musical Daniel Anglès i és una proposta per portar els musicals 

al Teatre Condal. Aquest nou projecte de moment ja ha donat llum a un dels musicals d’aquesta temporada 

“Fun Home” que és l’adaptació catalana d’un dels musicals que més ha triomfat a Brodway. 

La productora El Musical Més Petit va ser creada l’any 1996 i  es va estrenar amb un musical de petit format 

que s’anomenava “Tu, jo, ell, ella… i Webber… i Schönberg”, que va guanyar dos premis Butaca : un al 6

millor musical i l’altre a la companyia revelació. L’any 1998 la companyia es va plantejar fer una adaptació 

de la Flauta Màgica de Mozart en català. El títol que van escollir per aquest musical va ser “El somni de 

Mozart”. La companyia va treure un disc de cançons de Nadal anomenat “Desert Blanc”, que va tenir molt 

bona acollida i es va cantar en directe en un concert al Palau de la Música Catalana. El tercer espectacle que 

va dur a terme El Musical Més Petit tenia per nom “Un cop més… Una mica de música” que era una obra 

personalitzada al públic de cada nit, ja que es cantaven diferents cançons segons el públic. Aquesta obra es 

va estrenar el 1999 i l’any 2000 la companyia ja pensava en el seu primer musical de creació original “Casta 

Diva”. Durant els anys següents es van escenificar més obres ente elles “Off Brodway” o “Molt soroll x 

Shakespeare” i per la celebració dels 10 anys de la companyia, l’any 2006, es va tornar a representar la 

primera obra però aquest cop amb el títol “Tu, jo, ell, ella… i 10 anys més”. Després d’aquesta obra la 

companyia va deixar de produir espectacles teatrals.                                                                                                 

 Premis teatrals catalans que s’atorguen anualment a les diferents obres de teatre catalanes.6
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A part de les grans companyies també hi ha hagut musicals que han estat produits per altres productores que 

no se centren en el teatre musical. En el panorama català un dels exemples més clars és el musical “El Petit 

Príncep”, que va ser produit per La Perla29. Aquest musical es va estrenar l’any 2014. 

A Catalunya, degut a l’auge de la indústria del teatre musical s’han creat diverses escoles de teatre musical 

que imparteixen cant, ball i interpretació. Una de les més properes és MTM , situada a Manresa. Durant 7

l’any treballen en petits projectes i a final de curs presenten un musical representat pels alumnes de l’escola. 

Els musicals a Catalunya no han sigut escassos i és evident que hi ha hagut oferta durant molts anys però he 

volgut saber què en pensa el públic del teatre musical que trobem a Catalunya, per això he fet una enquesta i 

ara us vull mostrar algunes de les respotes que he rebut.  Les respostes més freqüents expressen que l’oferta 

és bona i suficient però hi ha alguns comentaris que us vull destacar. 

“No està gens malament, tot i que a la majoria de grans capitals com Barcelona l’oferta és més àmplia. 

Crec que es podria intentar obrir al màxim aquest món al públic” 

Estic d’acord amb aquesta afirmació i crec que és evident que cada cop més els musicals decideixen fer gira 

per tot el territori català ja que per ampliar el públic és necessari que aquest pugui veure grans produccions a 

prop de casa. El petit Príncep és un dels exemples més clars d’aquesta visió descentralitzada. 

“Valoro la gran varietat que hi ha, però hi ha molts musicals que es representen a Catalunya que es 

podrien fer en català i es fan en castellà o anglès tot i que el català cada cop té més pes en aquesta 

indústria” 

Molts musicals que es representen a Catalunya es fan amb la intenció posterior de representar-los a la resta 

d’Espanya i és per això que algunes produccions com “Sister act” es fan en castellà. Els musicals en anglès 

són musicals internacionals que només paren a Barcelona pocs dies durant la seva gira internacional. 

Per conèixer la visió del públic envers els musicals fets a Catalunya també vaig demanar que descrivissin 

aquests musicals en una paraula. “Mar i Cel” és un dels musicals més valorats pel nostre entorn i la gent 

descriu aquest musical amb les següents paraules: vibrant, emocionant, genial, espectacular, amor… Altres 

musicals del panorama català han rebut paraules molt boniques com per exemple “El Petit Príncep”. 

 Manresa Teatre Musical, escola de teatre musical7
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V. CREACIÓ D’UN MUSICAL 

 1. CONTEXT HISTÒRIC 

Abans de començar a pensar la història del musical vaig trobar molt important decidir en quin lloc i en quin 

moment se situaria l’acció. Després de donar-li moltes voltes vaig creure que per la idea que tenia l’obra 

s’havia de situar a Nova Orleans a mitjans de la dècada dels anys 20, una època de prosperitat i delinqüència 

organitzada. 

  

  1.1 INFORMACIÓ DE LOUISIANA 

Louisiana és un estat del sud dels Estats Units que fa frontera amb 

els estats de Texas a l’oest, Arkansas al nord, Missisipi a l’est i amb 

el golf de Mèxic al sud. La capital d’aquest estat és Batoun Rouge 

però la ciutat més gran i més coneguda internacionalment és Nova 

Orleans. 

Ens situem doncs a la ciutat de Nova Orleans, que va estar dominada en les èpoques 

colonials pels fransesos i pels espanyols en diverses etapes de la història. L’estat on 

està situada aquesta ciutat és Louisiana, que es va unir a la confederació dels Estats 

Units l’any 1812, un cop ja s’havia desfet dels grans imperis europeus. Aquest estat 

actualment té 4,5 milions d’habitants i per entendre el creixement de la ciutat on passa 

la nostra història és interessant analitzar l’evolució de la població durant els anys. 

Com podem observar a la taula que tenim a la dreta la ciutat ha crescut 

progressivament durant els anys però crida l’atenció que durant la dècada que va del 

1860 al 1870 la població va crèixer molt poc. Aquest fet es deu a que entre els anys 

1861 i 1865 Louisiana va participar a la guerra civil americana amb els estats 

confederats del sud, que es van declarar independents dels estats del nord. La 

confederació del sud va perdre la guerra i això va fer que el creixement demogràfic 

fos molt poc comparat amb els altres anys ja que només va crèixer un 2,7%. 
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  1.2 APARICIÓ I EVOLUCIÓ DEL JAZZ 

Louisiana i més concretament Nova Orleans van començar a tenir 

popularitat a partir dels anys 20 quan el jazz va començar a 

aparèixer en aquella zona. El jazz modern es va originar en aquesta 

ciutat l’any 1917 amb el grup “Original Dixieland Jazz Band”, que 

estava format per cinc músics (bateria, trombó, trompeta, clarinet i 

piano)  i que van ser els primers en enregistrar una cançó de jazz, un 

nou estil musical que es basava en la improvització. Aquest grup va esdevenir molt popular a Nova Orleans i 

la seva fama es va anar estenent per tots els Estats Units.  

Si parlem de la música a Nova Orleans hem d’esmentar Louis Amstrong, un trompestista i cantant que va 

acabar de confirmar la ciutat com la capital del jazz mundial. La seva infantesa no va ser gens fàcil ja que va 

ser abandonat pels seus pares i va aprendre a tocar la trompeta en un reformatori de delictes menors. 

Amstrong va començar a despuntar aproximadament a partir del 1918 i després de tocar en diverses 

orquestres va adquirir una bona reputació. Els seus ritmes amb “swing ” van fer que esdevingués un músic 8

famós internacionalment i un referent del jazz. Durant la seva carrera va publicar més de 25 discs entre ells 

“Louis Armstrong at the Crescendo” o “Ella and Louis Again”. 

Louis Amstrong va viatjar per diverses ciutat i amb ell també va viatjar el jazz. És així com ens apareix la 

famosa ruta del jazz i a principis dels anys 20 el nou gènere es trasllada a Chicago. Molts dels artistes que 

havien començat a tocar a Nova Orleans es traslladen allà degut al creixement musical de la ciutat. Més tard, 

cap als anys 30 els mateixos músics es mouen cap a Nova York degut a la gran crisi que va patir el país l’any 

1929 per culpa del crac borsari i van seguir tocant en aquesta última ciutat. La ruta del jazz ha esdevingut un 

referent i actualment s’organitzen viatges seguint-la i visitant els locals de jazz més famosos de cada ciutat.  

Com que l’acció del meu musical està situada a Nova Orleans la millor manera de ambientar-nos en la zona 

és escoltant la música de l’època i per tant en la meva obra es podrà veure que moltes de les cançons que hi 

apareixen tenen ritmes i melodies extrets del jazz i del swing  . 

Variació musical que consisteix en convertir les corxeres en un treset de corxeres compost per una negra i una corxera.8
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  1.3 LA LLEI SECA ALS ESTATS UNITS 

Un altre fet que cal contextualitzar per entendre el musical és la llei seca, també anomenada Prohibition. La 

llei seca es va implementar als Estats Units l’any 1920 amb la intenció de difondre una moral puritana. A 

partir d’aleshores vendre i consumir alcohol va quedar totalment prohibit i les grans mafies del crim 

organitzat de la zona van veure una oportunitat per fer-se d’or. A Louisiana concretament aquesta llei va ser 

incomplerta brutalment ja que una enquesta considerava Nova Orleans “The wettest citiy in America”, la 

ciutat més “molla” del país degut a que un 90% de la població bevia alcohol tot i que fos il·legal . En aquest 9

estat les ampolles arribaven per mar des del golf de Mèxic i els agents encarregats d’impedir aquesta 

pràctica, els “Coast Guard cutters” van actuar de manera agressiva i van arribar a cremar més de deu mil 

caixes de productes prohibits. Tot i els esforços de les autoritats del país cap a l’any 1926 Nova Orleans era 

la ciutat amb més locals il·legals de tot l’estat. Aquests locals eren anomenats “speakeasies” i sovint estaven 

camuflats dins de bars aparentment “normals”. Un dels factors que va propiciar l’incompliment d’aquesta llei 

per part dels habitants de Louisana va ser que el governador Huey P. Long va dir “Not a damn thing”, que 

volia dir que considerava que la llei no era cap cosa de l’altre món.  

L’abril de 1933 finalment aquesta llei es va abolir per intentar reactivar l’economia durant la gran depressió i 

Louisiana va tornar a consumir alcohol amb normalitat. Les valoracions posteriors que es van fer demostren 

que el consum es va aconseguir reduir una mica però que no va tenir un gran impacte en la població local, 

que bevia igualment. El balanç fet per les autoritats també va deixar constància de que la llei seca havia 

afectat la convivència a la ciutat ja que hi va haver un augment significatiu de la delinqüència, baralles de 

carrer entre els ciutadans i tensió amb els agents de l’autoritat 

 Segons una enquesta feta pels treballadors socials de Louisiana l’any 1924.9
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 2. LLIBRET 

El llibret , que és com s’anomena el guió en els musicals, es considera igual d’important que la música en 10

una obra de teatre musical i és per això que des del primer moment vaig creure que era molt important que la 

història fos original, ja que així la podria fer encaixar amb la meva música de manera més natural, i que 

estigués ben explicada. Com que la història que narra aquest musical és pròpia el procés de creació va 

començar amb molts dies de donar-hi voltes. Primer de tot vaig haver de decidir l’època històrica i el lloc on 

volia situar l’acció, que finalment va ser els anys vint als Estats Units. Després d’això em vaig començar a 

imaginar  moltes possibles històries que podien passar en aquell temps. En un principi volia que el musical 

tingués una trama que girés al voltant del Crac del 29 intentant mostrar l’abans i el després del crac però no 

ho vaig veure clar i vaig preferir centrar-me en una altra característica dels anys vint. Em vaig basar en la llei 

seca i a partir d’aquell moment la història es va anar desenvolupant a partir de com seria la vida familiar d’un 

gàngster amb l’aigua al coll. La història comença a prendre forma i els personatges van creixent dins el meu 

cap. En Daniel, la Hannah, en John i la Jane comencen a tenir una personalitat que, un cop acabada de 

formar, he d’aconseguir transmetre en un paper. Primer, començo per situar l’acció en un bar que en realitat 

són dos. Tota l’acció passa en un bar que té una aparença normal però que en realitat només serveix per 

amagar una rebotiga on la llei seca s’incompleix cada nit. Primer de tot vaig fer un petit resum de com volia 

que fos l’obra explicant, de manera breu, l’argument. Aquest petit text em va ajudar molt a l’hora de tenir 

clares les trames. Per començar a escriure el guió vaig agafar una plantilla que tenia un format en el qual 

cada pàgina era un minut de text, en aquest cas però, al ser un musical, també vaig tenir en compte que les 

cançons no corresponien amb aquest temps. Podeu trobar el llibret sencer als annexos. Abans de començar a 

explicar l’argument voldria definir el musical de la següent manera:  

“Una lluita intergeneracional, que es barreja amb una història d’amor i delinqüència” 

El musical comença amb la primera peça que, ens serveix per mostrar l’aspecte del bar i de la rebotiga. La 

història comença quan dos gàngsters van a trobar en Daniel, que és l’amo del bar, i li diuen que té deu dies 

per pagar tots els seus deutes o sinó el mataran. Durant la resta de la cançó en Daniel es queda pensant com 

podrà pagar tots els seus deutes, que són 100.000$, en només 10 dies.  Quan acaba la cançó, apareix per 

primer cop el co-protagonista del musical, el seu fill John. A en Daniel no se li acut cap solució sobre com 

aconseguir els diners i veu que la única opció viable per salvar la seva vida és amenaçar el seu fill. En Daniel 

 El llibret es pot consultar sencer a l’annex I.10
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li exigeix al John que busqui els diners per ell o sinó li diu que serà capaç de matar-lo. El fill no té la mateixa 

ideologia que el pare però al veure les amenaces agressives del seu progenitor, es troba en un atzucac i no té 

més remei que resignar-se. Mentres sona una cançó instrumental en Daniel li explica al seu fill com funciona 

el bar, però sobretot com funciona una rebotiga, on es veu que cada nit es ven alcohol incomplint la llei seca. 

En Daniel li explica que el bar dona diners però que no aconseguirà cobrir tots els deutes en només 10 dies 

així que en John haurà de pensar una solució. El John pregunta com pot ser que no hagi pagat, si veu que el 

bar està ple de gent, això el seu pare ho justifica dient que la seva dona, la Hannah, es va quedar els diners 

d’un mes. El John es planteja si realment la seva mare és tal com ell es pensa o si realment té un costat fosc.  

A la següent escena el nostre protagonista va a parlar amb la seva mare i ella, després de prohibir-li 

rotundament que accepti la “proposta” del seu pare, li explica que ella mai no ha robat res i que l’única 

manera de solucionar els problemes serà enfrontant-s’hi tots dos junts. La cançó que canten diu:  

“Hem de seguir lluitant units, 
 junts no ens podrà parar,  

no ens hem rendit, 
 lluita és el nostre crit de pau”.  

Després d’aquesta cançó mare i fill es posen d’acord en que junts podran superar totes les dificultats que 

se’ls presentin.  Aquí és on comença la trama amorosa, mentre el John està treballant al bar apareix una noia. 

La parella es queda mirant i de cop una cançó amorosa fa que els dos ens expliquin els sentiments que senten 

l’un per l’altre com si estiguessin en una altra realitat. Un cop tornen al món real, el John recorda tots els 

seus problemes. En Daniel s’adona que el seu fill ha canviat de parer i li retreu que hagi parlat amb la seva 

mare. En Daniel promet encarregar-se de l’assumpte personalment.  

La Hannah i en Daniel es troben, i tot i que fa anys que es van casar, es nota en l’ambient que en Daniel no 

ha fet mai res perquè el matrimoni funcionés. Comencen a discutir i la conversa va pujant de to, en Daniel 

amenaça a la Hannah i la agredeix física i verbalment. En un intent desesperat per salvar la seva vida la 

Hannah li recorda els bons moments que han passat junts i els esforços i sacrificis personals que ella ha fet 

perquè tot funcionés. En Daniel no té compassió i amb la frase “Només dir-te que no em sap greu” dispara 

dos trets a la Hannah, un darrere l’altre.  
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El John apareix agenollat davant el cos mort de la seva estimada mare, no li surten les paraules i té un nus a 

la gola però li promet que, encara que no tingui forces per continuar, seguirà lluitant i aconseguirà un món 

millor per la seva mare. El John té uns moments de dubte en veure la pistola del crim i es planteja suïcidar-se 

però la idea li marxa ràpidament quan recorda la promesa que ha fet.  

L’endemà de la mort de la Hannah, el John, que encara no ha trobat una solució als seus conflictes amb el 

seu pare, segueix treballant al bar. Aquell dia podria ser com un altre qualsevol però torna a aparèixer la noia, 

que insistentment li pregunta al John que havia passat el dia anterior, ja que ella havia sentit dos trets. El 

John, com és normal, en un principi no li diu res però s’adona de que la jove ja sap tots els seus problemes, i 

sobretot sap que va ser el Daniel qui va disparar a la seva mare. El John no sap com reaccionar a una veritat 

tan punyent. La noia es presenta, es diu Jane i li explica que fa temps que va en aquell bar i l’observa, tot i 

que no ho diu s’entén que el visita perquè està enamorada. Per reflectir aquesta idea la Jane deixa anar “Tu et 

penses que vindria per gust en un bar on només hi ha borratxos?”, fent-li entendre al John que ella està allà 

per ajudar-lo.  

Ell no sap com l’ajudarà i quan li pregunta això a la Jane ella respon que primer han de ballar. La cançó que 

ballen està liderada clarament per la Jane, que ens explica el que sent de manera molt clara i concisa. En un 

principi el John dubta però cap al final de la cançó veiem com treu de dins l’amor que havia sentit quan 

s’havien vist per primer cop i li confirma que ell també col·laborarà en aquest nou projecte vital. Dit i fet, els 

dos enamorats es comencen a plantejar-se diferents mètodes que podrien utilitzar per resoldre el conflicte 

fins que apareix en Daniel i s’adona que aquella noia que freqüentava el bar coneix tots els seus problemes. 

En Daniel treu la seva fúria ja que es veu amenaçat i agafant-la pel braç treu la pobra Jane fora el bar amb en 

John que tot i que s’hi intenta oposar no ho pot evitar. La noia es queda a l’exterior plorant fins que passa una 

dona que li pregunta si està bé. Abans que pugui contestar la dona ja li diu: “Desamor oi?” però ella no sap 

que respondre ja que encara dubta si el tornarà a veure mai més o si això ha sigut un fet puntual. La dona, li 

explica la seva història: 

DONA  11

No sé quina relació tens però jo estava 
sortint amb un noi i estava esperant que 
em demanés matrimoni però van passar les 
hores, els dies… I just el dia que em 

 Fragment extret del format utilitzat en l’escriptura del guió de l’obra.11
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vaig decidir , la seva mare em va 
respondre que el seu fill havia marxat a 
la guerra d’Europa.  

JANE 
Però va tornar no? 

DONA 
No, va desaparèixer, només em van saber 
dir això els oficials 

JANE 
I no podria estar viu? 

DONA 
Podria… però de què serveix estar viu si 
no estàs amb qui estimes? No renuncïs i 
sobretot no facis com jo. 

Després de sentir aquesta història la Jane s’adona que té raó, que no es pot esperar i que s’ha de lluitar pel 

que estimes abans no sigui massa tard, massa. En conseqüència amb aquestes idees ens trobem ja a l’última 

cançó de la primera part on els dos enamorats es retroben i finalment confirmen el seu amor. Es prometen 

que es defensaran mútuament passi el que passi. La primera part acaba amb aquesta declaració d’intencions 

per part dels dos. 

“Si l’amor ens ve a buscar 
els dos li donarem la mà 

i si algun dia em vols trobar 
segueix el cor que et guiarà” 

La segona part comença amb una obertura molt tètrica i la Jane no troba cap solució. Ella enfadada amb el 

món i amb l’infortuni, pregunta a la gent del bar a veure que opinen sobre que l’amo del local extorsioni el 

seu fill pels seus negocis. La gent del bar queda dividida en dos bàndols, però principalment mostren rebuig 

o indiferència a la pregunta de la noia. La Jane, en veure que no hi ha empatia per part dels clients marxa del 

bar, que esclata en una discussió entre pare i fill sobre com acabarà tot plegat. El John li diu el següent: “Tu a 

mi no em podràs mai fer res, que la proposta no em fa el pes i sàpigues que no t’obeiré”. Davant d’aquesta 

desobediència el pare respon amb amenaces de mort cap al fill i la cançó acaba en un ambient de tensió però 

sense cap solució concreta pel conflicte. 
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El John va a veure la Jane, que encara s’espera a fora del bar i ella li pregunta si realment existeix una 

solució. Ell respon fàcilment dient que només n’hi ha una, marxar. La cançó que acompanya aquest moment 

expressa la tristesa d’abandonar el lloc on has crescut però alhora també ens ensenya que s’ha de ser valent i 

lluitar pels teus valors: “Els dos units farem camí i anirem junts fins a la fi”. Després d’aquesta peça de caire 

èpico-romàntic, de cop tot canvia i ens situem dins del somni d’en Daniel, ell somia que és ric i que tothom 

el felicita, la lletra ens explica que té pensat obrir més bars per tot Nova Orleans, que el negoci de l’alcohol li 

va molt bé i que és un triomfador però en un moment concret les persones que fins aleshores el felicitaven 

esdevenen ànimes moribundes que li retreuen tots els errors de la seva vida. Podríem dir que a partir d’aquest 

moment el seu somni esdevé un malson fins que finalment es desperta alterat, però sorprenentment, amb la 

consciència tranquila. 

“No podràs pas, 
no ets lliure ja. 

Et vigilem, 
la vas matar” 

Tornem a la realitat amb una conversa entre els dos enamorats, que estan acabant de concretar la seva fugida. 

Decideixen trobar-se al cap d’una hora al mateix lloc per emprendre un camí cap a un lloc indefinit. Quan 

tots dos ja han marxat a preparar les maletes en Daniel surt d’entre les ombres i veiem que ha estat escoltant 

tota la conversa i que, per tant, no deixarà que l’abandonin a la seva sort. 

El John està a punt i ja té la maleta gairebé acabada quan comença a cantar el que sent quan veu el bar per 

última vegada: 

“Sé que és tard i que és trist però ara no ho puc evitar, 
 però jo sé que puc tornar a començar”.  

Quan la cançó va avançant ell s’adona que la Jane no arriba i malauradament ja té clar el què ha passat. El 

John entén que el seu pare s’ha adonat de tot i que segur que ara mateix està amb la Jane fent-li el mateix que 

li va fer a la seva pobra mare. És aleshores quan ell explota d’ira i veu que ho ha perdut tot i que en realitat ja 

no li queda res. 

“Però potser el meu pare ja l’ha agafat 
I potser al ser de nit el pare ha aprofitat 

la foscor dels carrers per haver-la reptat” 
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“I potser no la tornaré a veure mai més 
i potser el problema és que ella encara no ha entés 

el perill que suposa tenir un pare com el meu” 

Just quan acaba aquesta peça se sent un tret i el John definitivament entén que tot s’ha acabat, que tots els 

plans de futur que volia dur a terme s’esvaeixen com granets de sorra enmig de la tempesta.  

“És aquest el final d’aquesta història? Ens mereixem això? Hem de 
seguir lluitant units? Junts no ens podrà parar? Jo, jo volia que tot 

anés bé, poder ser feliços, però ara, ara és el final.” 

De cop comencen a arribar els clients habituals del bar, que han sentit el tret. Aquests es posicionen a favor 

del fill i en contra d’en Daniel tot cantant una cançó intentant mostrar el seu suport però el John sap que ara 

ja no val la pena, que la hipocresia de les persones no pot curar un mal que ja està fet. La gent es comença  a 

apartar i a mirar el John amb tristesa tot i que ell encara està en estat de xoc. De cop, una silueta arriba a la 

sala i entre la llum tènue el John pronuncia “Ets tu?”. La Jane ha arribat al bar i porta una pistola a la mà, 

que està tremolosa. El John li diu que no tenia cap més opció, que no era culpable. 

JOHN: Ho canviarem tot..                                                                        
  JANE: I ho oblidarem tot… 

  

És aleshores que comença a sonar una música de transició que posteriorment esdevé un swing ràpid. Ens 

situem ja uns dies després i l’última cançó ens explica que el bar comença a canviar totalment: la part de la 

rebotiga il·legal desapareix, tot agafa uns tons més vius i el que abans era un lloc on només hi havia 

borratxos esdevé un bar familiar on tots els clients, abans alcohòlics, segueixen anant. La dona que s’havia 

trobat la Jane anterioment, ofereix els diners suficients per pagar els deutes a la parella ja que es veu 

reflectida en aquella jove parella feliç. 

“Ara podem tornar a començar de nou 
En aquest bar no hi haurà cap més enrenou 
Tots els problemes els podrem deixar estar 
i podrem viure el nostre somni americà” 
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 3. MÚSICA 

El dia 13 de Gener del 2018 va ser el dia que vaig decidir començar a escriure el musical . El primer que 12

vaig fer, seguint l’exemple dels musicals que he analitzat per fer aquest treball, va ser posar-me davant el 

piano i intentar composar una melodia principal, també anomenada tema, que acompanyés diverses escenes 

del musical amb la intenció que el públic associés la melodia amb una idea. En el meu cas, volia que el tema 

sonés abans que passés una cosa trascendental per la història. 

 

La melodia és senzilla perquè ha de ser fàcil d’identificar i a més, és una metàfora de la història del meu 

musical. La història de “Massa tard, massa”, que és el títol del musical té alts i baixos i això en la música ho 

he simbolitzat amb acords majors i menors. Un acord major sona alegre i esperançador, i un acord menor 

sona trist i contrasta amb els majors. Aquesta melodia juga amb els dos acords Do major i Mi menor fent que 

en un principi la melodia comenci alegre però més tard caigui en un acord menor. La melodia torna a intentar 

ascendir però torna a caure fins que finalment en els últims compassos la melodia ascendeix mitjançant 

acords majors sense caure en cap forat menor (Fa Major i Sol Major). Aquesta melodia, que és la primera 

que sona ja explica tot el musical. A partir d’aquesta melodia vaig començar a desenvolupar les meves idees i 

a pensar esbossos de cançons fins que vaig decidir plasmar totes les melodies que sonaven dins el meu cap 

en una partitura, que esdevindria la partitura final del musical. 

El primer que em vaig plantejar va ser quin tipus de música volia que predominés en l’obra i em vaig adonar 

que degut a l’època en què es situava l’argument la música hauria de ser una fusió entre el jazz i el swing, 

que eren els estils que més èxit tenien durant els anys 20 als Estats Units. Evidentment per donar més varietat 

al musical he complementat algunes cançons amb tocs de música clàssica (cançó 17) i d’altres estils com el 

pop o l’ska entre d’altres. Un cop decidit l’estil i amb les idees esperant ser escrites vaig haver de triar els 

instruments. Els que vaig sel·leccionar són els següents: flauta, violins 1 i 2, trompetes 1 i 2, saxo tenor, 

 Podeu consultar les partitures generals a l’anenx II i les partitures individuals a l’annex III.12
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trombó, piano, guitarra elèctrica, baix elèctric i bateria. Alguns dels instruments que em vaig plantejar 

incloure van ser entre altres el clarinet, el saxo alt o un violoncel però vaig pensar que no encaixarien molt bé 

en la sonoritat que pretenia aconseguir. 

Un cop vaig tenir els instruments clars vaig fer una cerca de programes informàtics que pogués utilitzar per 

escriure les partitures del musical. La majoria que vaig trobar eren de pagament, com per exemple el 

programa “Finale” que demanava un pagament de 600$ o “Sibelius” que valia 100$. Vaig decidir utilitzar un 

programari lliure i el programa que millor s’adaptava a les meves necessitats era “Musescore”, que és gratuït 

i et permet utilitzar funcions com la reproducció a temps real de la teva partitura i separar una partitura 

general per instruments o particel·les. El programa va ser fàcil d’aprendre a utilitzar i totes les mancances 

que em sorgien a nivell tècnic les vaig solucionar amb una cerca al manual d’ajuda del mateix programa. Per 

començar a escriure una partitura em demanava els instruments que utilitzaria i també quantes partitures de 

veu voldria. En el meu cas vaig escollir l’opció de 2 línies per a veus i posteriorment vaig sel·leccionar els 

instruments que prèviament havia escollit. El programa em va funcionar molt bé durant tot el procés creatiu i 

potser l’únic que va fallar va ser què quan ja arribava al final i portava més de 150 pàgines escrites i també 

més d’una hora de música el programa anava bastant lent quan havia d’editar alguna part o escriure les 

últimes notes de l’obra. Un cop vaig haver acabat d’escriure tot el musical el programa em va permetre crear 

les partitures individuals per cada instrument, afegir els títols de cada cançó i la resta d’anotacions personals 

que cada músic havia de tenir a la seva partitura. Podeu trobar les partitures generals i les individuals als 

annexos. 

El musical consta de 21 cançons i ara mostraré com he transmès una idea narrativa i una situació concreta en 

una cançó que encaixi amb el moment emocional de l’obra.  

La primera cançó anomenada “Obertura” (1.1) comença amb el tema del musical explicat anteriorment, 

donant ple protagonisme a la música a l’inici de l’obra on només se sent aquesta melodia. La instrumentació 

que he escollit per aquest primer tros és progressiva, és a dir, que comencen les trompetes soles fent la 

melodia i poc a poc es va construïnt l’acompanyament amb els instruments que s’afegeixen progressivament: 

violins, flautes, piano… La segona part de la primera cançó (1.2) és tot un contrast amb la primera ja que el 

tempo  accelera i sentim per primer cop el swing. Un solo de saxo tenor presideix aquesta part amb una base 13

 Velocitat de la peça.13
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simple però efectiva que ens situa en un bar de Nova Orleans durant els anys 20. Posteriorment i ja per 

acabar la primera cançó (1.3) sentim una base de baix i bateria simple i potent per acompanyar el text de 

l’obra, aquesta base creix fins a crear una explosió musical en la qual tota la formació està tocant una 

melodia de swing molt ballable amb un canvi de to  al final que afegeix encara més alegria en aquesta 14

cançó.  

La segona peça s’anomena “El bar de veritat” (2) i, igual que la primera, és instrumental. Comença amb una 

melodia de baix elèctric que posteriorment acompanyen tots els instruments fent notes llargues i repetint un 

petit tema que es passen els instruments entre ells. Aquesta melodia és bastant tètrica i això ho he intentat 

representar amb la monotonia d’utilitzar un sol acord durant tota la cançó i que a més aquest acord sigui 

menor (la menor).  

La tercera porta per títol “Units” (3) i és la primera cançó en la qual es canta. Els personatges que interpreten 

aquesta cançó són la Hannah i el John i mitjançant una instrumentació potent aquesta peça intenta transmetre 

un missatge de força i esperança que una mare vol transmetre a un fill.  Aquesta cançó està desenvolupada a 

partir d’un tema únic, que és el següent: 

La quarta cançó (4.1) “Ja he trobat algú per mi”  consta d’una instrumentació simplificada al màxim però 

amb un gran pes narratiu. Aquesta cançó és un duet entre els dos protagonistes de l’obra, la Jane i el John, 

acompanyats únicament per un piano que repeteix unes seqüències d’acords molt simples que creen 

l’ambient perfecte perquè amb una melodia suau s’expliqui una història d’amor. Un cop acabada aquesta 

part, la flauta comença a repetir la melodia anterior (4.2) i permet que la cançó acabi tal com comença: suau.  

Al musical no tot són flors i violes i per acompanyar un moment de confrontació només cal crear una peça 

que s’anomeni “Tensió” (5). La tècnica compositiva que he escollit per representar aquest ambient és la 

dissonància . Aquesta tècnica consisteix en que dos instruments, en el meu cas dos violins, facin una nota 15

 Canvi de to vol dir que la melodia que es tocava es toca més aguda de manera que brilla més.14

 Dos notes amb una diferència d’un semitò.15
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cada un i que al tocar les dos notes alhora soni malament. Això provoca una sensació d’incomoditat en el 

públic que s’afegeix al text que s’està representant a l’escenari. A més dels dos violins, també tenim la mà 

esquerra del piano i el baix en algunes ocasions que ens fan una melodia greu i tètrica que afegeix intriga al 

tema. 

 La següent composició (6) “No he dit que em vaig equivocar” comença només amb violins i flauta però més 

tard, quan entra la veu s’afegeixen més instruments. Un dels ritmes característics que hi podem trobar el fa el 

baix, que marca les dos primeres corxeres de manera seca, que introdueix un clima hostil. Cap a la segona 

part de la peça, coincidint amb un canvi d’actitud per part del personatge la cançó es torna més tranquila i 

més nostàlgica amb uns acords majors que simbolitzen un intent de destensar una conversa que fa estona que 

no té solució.  

La peça set (7.1) porta per títol “No ens podrà parar” i consta de diverses parts. La primera part és una 

melodia a capella, és a dir, només canta una veu. La melodia que aquesta veu interpreta és la mateixa que la 

de la cançó tres, donant així un toc nostàlgic a la cançó. La següent part (7.2) simbolitza un lament que poc a 

poc va creixent i es va fent més gran, ja que van entrant tots els instruments. Quan la peça acaba, es queda el 

piano sol, creant així un efecte de creixement i decreixement en la cançó, que acaba amb una simple nota de 

piano.  

El tema vuit (8) és una peça que explota molt el swing i utilitza aquest estil per explicar, cantant, una història 

d’amor de manera desenfadada i amable que porta per nom “L’amor”. Tots els instruments participen 

aportant diverses melodies que juntes aconsegueixen un so únic per aquest tema. 

La cançó que ve a continuació (9) irradia esperança i es diu  “No es pot esperar”. Aquesta composició té el 

seu punt culminant en un solo de saxo tenor que a mesura que avancen els compassos altres instruments 

també interpreten. Al final d’aquesta cançó també trobem un canvi de to on tots els instruments interprenten 

una nova melodia. 

“Si l’amor ens ve a buscar” (10.1) és el títol de la cançó que posa punt i final a la primera part. Al principi 

entra només el piano fent una melodia que poc a poc va a agafant consistència. Els protagonistes 
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intercanvien unes paraules mentres el baix elèctric toca unes notes suaus. La següent part (10.2) és el primer 

cop que sentim la següent melodia a quatre veus: 

Aquesta melodia es repeteix tres cops amb diferents lletres i l’últim cop la sentim a capella de manera molt 

íntima. Ja per acabar la primera part (10.3) sentim una variació d’aquesta mateixa melodia amb swing on 

ningú canta i tothom balla per crear un final apoteòsic. 

La segona part del musical comença amb la cançó “Obertura segona part” (11) que és una peça 

instrumental basada en el contrast ja que en un principi comença molt tètricament amb una sensació 

d’inestabilitat i de pujada de tensió però posteriorment agafa un to més alegre amb un solo de trombó 

acompanyat amb força per tots els altres instruments que fan de suport harmònic .  16

La dotzena cançó (12) “Records” és una variació a piano del tema principal explicat al principi d’aquest 

apartat. Aquest tema no té cap trascendència en l’evolució de l’obra sinó que només serveix per donar un fil 

musical a l’escena.  

“La discussió” (13) és una de les cançons que més afecta a la història narrativa del musical. Musicalment és 

molt picada , amb un caràcter agressiu que s’aconsegueix amb melodies amb notes de poca duració i 17

interpretades amb força. El baix fa tota l’estona un ritme marcat i contínu que reforça encara més aquest 

estil. La cançó segueix amb una lletra molt ràpida sobre una base simple però enèrgica i posteriorment tres 

cops finals acaben aquesta cançó de manera contundent. 

La composició “Els dos” (14) la canten els dos protagonistes. Hi ha uns acords suaus interpretats pels vents 

amb l’ajuda del piano i la flauta, que fan contracants. També podem trobar un baix amb síncopes,  

 Vol dir que fan notes llargues que marquen l’acord i no fan melodia.16

Molt ràpida i agressiva.17
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que és un ritme musical . En la imatge podeu veure un fragment del baix d’aquesta cançó on hi ha síncopes. 18

La cançó “El somni” (15) és un tema molt explosiu on toquen gairebé tots els instruments. Consta de dos 

parts, el somni positiu i el malson. El somni bo és representat amb una melodia de swing amb algunes 

dissonàncies que li donen un estil més de l’època i la part del malson es representa amb unes veus cantant 

acords tètrics i posteriorment amb melodies menors que fan posar la pell de gallina. Ja cap al final de la 

cançó sentim un tros a veus soles que sonen misterioses i que donen un toc únic a aquest tema. 

La setzena peça (16) porta per títol “Engany” i el principi està inspirat en la música clàssica. La melodia la 

porten els violins i més tard s’hi afegeix el piano. Cap a la meitat de la cançó hi ha un gir argumental en 

l’obra i això és simbolitza en un contrast de volum i estil entre la part més clàssica i la nova, que està 

protagonitzada per un àgil solo de guitarra elèctrica, creant un altre tipus de contrast, el contrast 

d’instruments. 

La cançó “On és?” (17) comença amb un solo de trombó molt suau acompanyat pel piano, que just després 

agafa el relleu del trombó en el solo. Després d’això, la música clàssica torna a aparèixer en un tema inspirat 

en el famós canon de Pachelbel en forma i estil. La cançó varia després a un estil més pop però amb un acord 

de setè grau, que crea una sensació d’inestabilitat i de tristesa profunda. He utilitzat també un acord que vaig 

descobrir analitzant altres musicals de Brodway. Aquest acord era el quart grau menor, un acord que provoca 

desànim i sobretot dona una sonoritat a teatre musical única. Aquesta composició, que té moltes evolucions, 

té unes parts de fúria que es representen amb un ritme molt espectacular de bateria i uns tresets per la veu 

que sembla que ofeguin al cantant. 

 Després de l’explosió de ràbia de la cançó anterior,“La fi?” (18) trenca totalment amb això i comença 

només amb piano i a un tempo molt lent. Aquesta peça es podria considerar gairebé depressiva ja que després 

s’hi afegeix la flauta i els violins fent algunes notes amb desànim. És una cançó instrumental basada en les 

emocions que sent el protagonista en aquesta escena.  

 Una síncopa consisteix que quatre temps s’uneixin d’una manera concreta. Per exemple si tenim quatre negres, hem d’escriure una 18

negra, una blanca i una altra negra.
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“Rebels” (19) és el títol de la cançó que canten els cors únicament i que bàsicament simbolitza un 

aixecament popular contra unes idees injustes. Aquesta cançó és la única del musical que no té un compàs 

simple ja que està escrita en 6/8 que és un compàs compost. A la tornada d’aquesta cançó hi ha uns salts 

d’octava a dues veus que representen la força de la gent. Aquí podem veure aquests salts d’octaves. 

 

La última cançó cantada del musical és “Final” (20) i la característica més important d’aquest tema és que 

és una barreja de les cançons que ja hem sentit anteriorment. La composició comença, com no podia ser 

d’una altra manera, amb el tema principal del musical instrumentat exactament igual que en l’inici de l’obra. 

Aleshores tenim fragments originals d’aquest tema i a mesura que avança sentim parts de les cançons tres i 

deu. Al final sentim una única melodia tocada per tots els vents que acaba amb un cop sec i que dona per 

acabada la història del musical.  

L’última cançó (21) que porta per nom “El canvi” és una nova adaptació del tema principal que s’utilitza per 

saludar al final de l’obra. Musicalment parlant el tret més important de la peça és un canvi de to que fa brillar 

encara més la melodia que ens ha acompanyat durant tota l’obra i que, en conseqüència, també ens 

acomiada. 

Ja per finalitzar aquest apartat us explicaré com he editat les partitures un cop acabades per fer-les més 

pràctiques. Primer de tot vaig editar la partitura general, on podem veure tots els instruments, els tempos i 

altres indicacions per dirigir l’obra. Aquest llibret està fet amb fulls DIN A4 i amb orientació horitzonal de 

manera que pots veure més compassos sense haver de passar de pàgina. En aquest llibret també hi ha algunes 

indicacions sobre quan ha de començar la música en relació amb el text i també es marca l’estil de la peça. 

Per les partitures individuals dels instruments vaig intentar fer una edició personalitzada, col·locant una 

cançó per pàgina, intentant que no haguessin de passar full mentres toquessin i també durant els assajos 

s’han anat donant instruccions que s’han afegit manualment als llibrets. Un cop tot editat, ho vaig portar a 

imprimir i vaig crear una portada amb el nom de cada instrument. Un cop enquadernat vaig repartir les 
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partitures als músics i ja vam poder començar 

a assajar. 

Pels cantants vaig utilitzar un altre mètode. 

Vaig editar una partitura individual per les 

veus i a cada assaig donava un full amb la 

cançó que treballariem aquell dia. Així els 

cantants van anar obtenint les seves partitures 

de manera progressiva fins a tenir-les totes. 
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VI. ESCENIFICACIÓ DEL MUSICAL 

El musical que vaig crear i que s’anomena “Massa tard, massa” està actualment en un procés d’assajos i en 

aquest apartat la meva intenció és explicar des dels inicis com va ser aquest procés. 

 El primer pas a fer per començar a treballar va ser buscar les persones que col·laborarien en l’obra. Vaig 

contactar amb diferents persones fins que vaig aconseguir completar tot el repartiment que necessitaria per 

fer possible el musical i després d’intercanviar molts missatges amb alguns d’ells el repartiment final és el 

que mostro en la següent taula. 

Actors Principals

John Stone Pol Solé

Jane Paula Jané

Daniel Stone Dani Solé

Hannah Stone Anna Roca

Dona Vídua Júlia Sala

Actors Secundàris

Núria Cardona

Eladi Sànchez

Júlia García

Roger Davins

Clàudia Pérez

Ricard Llutart

Músics

Flauta Laia Ribalta

Violí Anna Agut

Violí Meritxell Riera

Trompeta David Colell

Trompeta Pol Blanca

Saxòfon Tenor Iris Badia

Trombó Moisès Riba
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Un cop vaig tenir a tothom involucrat en 

aquest projecte vam convocar una reunió a 

principis de juliol d’aquest any amb la 

intenció d’explicar la trama del musical i 

t a m b é d e d e c i d i r e n t r e t o t s c o m 

organitzaríem els assajos. En aquesta reunió 

es va acordar que en un principi assajaríem 

músics i actors per separat. Tan amb els 

actors com amb els músics vam utilitzar una eina en línia anomenada “Doodle” per poder marcar els dies que 

cadascú tenía disponible ja que era estiu i tothom feia vacances. A partir d’aquests resultats vam col·locar els 

assajos de manera personalitzada i així podíem assajar cada escena amb només les persones necessàries. Per 

tenir clares les dates amb el 

vam decidir crear un calendari 

dels mesos  de juliol i agost que 

vam   penjar en una carpeta al 

Drive on tothom hi tenia accés. 

Podeu trobar tots els calendaris 

a l’annex I. 

Piano Mònica Medoza

Guitarra elèctrica Kiku Solé

Baix elèctric Guillermo Morales

Bateria Marc Casaldàliga

Músics

Equip tècnic

Tècnic de so i llums Àlex Vilanova

Tècnic de so i llums Albert Bajona

Direcció escènica Cesc Boix

Dansa i coordinació Mari Prat
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Els tipus d’assajos estaven dividits en Cant, Text i Dansa i durant els dos mesos vam anar adaptant el 

calendari a les necessitats que ens sorgien. També vam fer alguns assajos en els quals uníem la feina feta en 

els diferents àmbits que ja haviem treballat anteriorment per separat.  

 

Els assajos d’aquests dos mesos es van fer en tres llocs diferents. Quan es 

treballava cant ens trobàvem al local de la Patinfanjàs, els assajos de text 

eren al Tatrau Teatre i finalment quan feiem dansa ens situàvem a l’escola Setèlsis. 

 1. CANT 

El musical consta de 21 cançons de les quals només dotze són cantades. Seguint el calendari ens vam anar 

trobant amb els actors concrets que cantaven una cançó i la 

treballàvem a poc a poc. Vam assajar totes les cançons cantades 

en pocs dies i durant les trobades posteriors les anavem 

repassant.  

També de tant en tant feiem “Cors”, és a dir, ens trobàvem tots 

els actors i assajàvem les cançons conjuntes. Aquests assajos 

que involucraven més gent eren els més difícils d’organitzar ja 

que havíem de treballar primer veu per veu i després unir-les 

totes i això ens comportava molt temps però finalment ho vam 

anar aconseguint. Una de les cançons més difícils on cantava 

tothom era la cançó deu “Si l’amor ens vé a buscar” ja que la vaig harmonitzar a quatre veus. Primer vam 

haver de triar quina veu feia cadascú i després vam assajar-la moltes vegades fins a aconseguir empastar les 

quatre veus com si fossin una de sola. 

Per poder organitzar les cançons que ja havíem treballat i les que ens faltaven per fer vaig crear una llista que 

us reproduiré a continuació on escrivia qui cantava cada cançó o si era insturmental. Això em va ajudar molt 

a l’hora de programar assajos i també a optimitzar el temps i les persones que havien de venir a cada trobada.  

Per fer la taula més visual he marcat de color groc les cançons instrumentals, en vermell els duets, en blau les 

cançons individuals i en gris les cançons on canta el cor. 
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CANÇONS

1 Obertura Instrumental

2 El bar de veritat Instrumental

3 Units Hannah i John

4 Ja he trobat algú per mi John i Jane

5 Tensió Instrumental

6 No he dit que em vaig equivocar Hannah i Daniel

7 No ens podrà parar Instrumental

8 L’amor John i Jane

9 No es pot esperar Jane i Víuda

10 Si l’amor ens vé a buscar John, Jane i Cors

11 Obertura segona part Instrumental

12 Records Instrumental

13 La discussió Cors

14 Els dos John i Jane

15 El somni Daniel i Cors

16 Engany Instrumental

17 On és? John

18 La fi Instrumental

19 Rebels Cors
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Quan va acabar l’agost ja havíem fet totes les cançons i per tant en aquesta disciplina estavem preparats per 

posar en comú el cant amb dansa i l’actuació tot i que més tard vam veure que no era tant fàcil cantar 

mentres es ballava! 

 2. TEXT 

El text és un dels pilars bàsics de qualsevol musical i per tant també vam haver de fer molts assajos treballant 

la interpretació. El primer que vam haver de fer va ser una lectura de guió amb tots els actors que consisteix 

en fer una llegida al text dient cadascú la 

seva part per tenir clara la història. Una 

lectura de guió també és molt pràctica 

perquè t’ajuda a saber com és el teu 

personatge, com s’expressa, què sent… A 

partir d’aquesta trobada vam prendre 

notes i vam començar a organitzar l’obra 

en escenes. Un cop modificada la duració 

d’alguna de les escenes i amb el text 

revisat per tothom va ser l’hora de posar-nos a assajar “Massa tard, massa”. 

Com ja he dit abans aquesta disciplina la practicàvem principalment al Tatrau Teatre i, igual que en el cas del 

cant, vam elaborar un document on 

s’explicava qui apareixia a cada 

e s c e n a , q u i n e s c a n ç o n s 

s’interpretaven dins d’aquesta i el 

lloc on succeïen. A partir d’aquesta 

t a u l a v a m s e g u i r e l m a t e i x 

procediment que en el cant: a partir 

de les enquestes fetes a l’aplicació en 

línia “Doodle” ens vam anar trobant 

20 Final John, Jane, Hannah, Víuda i Cors

21 El canvi Instrumental

CANÇONS

�33

Lectura de guió feta al local de la Patinfanjàs.



els actors que necessitàvem per cada escena. 

Un cop les escenes ja estaven 

aixecades individualment vam anar provant de fer-ne algunes de seguides com per exemple de la 1 a la 5 o 

de la 11  a la 14. 

ESCENES ACTORS CANÇONS LLOC

ESCENA 0 Daniel, extres 1.1-instrumental bar

ESCENA 1 Daniel, Gànster, extres 1.2.instrumental bar

ESCENA 2 Daniel, John, 1 o 2 
extres

2-instrumental bar

ESCENA 3 John, Hannah, extres 3-Hannah i John bar

ESCENA 4 Daniel, John, (Vidua 1 
frase, Jana), algun extra

4.1-Jana i John
4.2-instrumental

bar

ESCENA 5 Hannah, Daniel 5-instrumental
6-Hannah, Daniel
7.1-Hannah

Bar
rebotiga

ESCENA 6 John, (Hannah morta) 7.2-instrumental rebotiga

ESCENA 7 John bar

ESCENA 8 Jane, John, (Daniel 1 
frase), extres

8-John, Jane bar

ESCENA 9 Jane, Vidua 9-Jane, Vidua carrer

ESCENA 10 John, Jane, extres 10.1-John, Jane, cor bar

ENTREACTE
ESCENA 11 John, Jana, Extra 1 i 

extra 2, extres
11-instrumental
12-instrumental

bar

ESCENA 12 Daniel, John, extres 13-Daniel, John bar

ESCENA 13 Jane, John 14-Jane, John bar

ESCENA 14 Daniel, Hannah i extres 15-Daniel, cor bar

ESCENA 15 Jane, John, (Daniel 1 
frase), algun extra

16-instrumental bar

ESCENA 16 John 17-John
18-instrumental

bar

ESCENA 17 John, Jane, extres 19-Cor
20-cor
21-instrumental

bar
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3. DANSA 

L’aspecte del ball és molt important en un musical i jo no el dominava molt. En primer lloc ens vam situar en 

l’època i vam recercar els moviments i la manera de ballar dels anys 20 als Estats Units. En aquesta 

disciplina la Mari Prat va dissenyar totes les coreografies i va crear uns documents que us adjuntaré a 

continuació on s’explica detalladament els passos de cada dansa i els minuts corresponents on aquests es 

duen a terme. Les cançons que inclouen coreografia en el meu musical són les següents: “Obertura” (1), 

“L’amor” (8),  “La discussió” (13), “El Somni” (15) i “Final” (20). Podeu consultar les taules de 

coreografies a l’annex I. 

4. PROMOCIÓ 

Per fer promoció de l’obra vaig pensar 

diverses idees. La primera i més bàsica 

va ser fer un cartell. Em vaig plantejar 

diverses opcions sobre com dissenyar 

el cartell però finalment vaig decidir 

fer un cartell simple. El tipus d’imatges 

que hem escollit per fer tota la 

promoció són imatges a contrallum que 

intenten reflectir de la millor manera 

possible l’ambient que es viu en el musical. Les fotos i el disseny del cartell són de Kiku Solé i la 

il·luminació del teatre per crear l’efecte de siluetes ens la van proporcionar l’Àlex Vilanova i l’Albert 

Bajona.  

A continuació us faré un recull de les imatges que vam obtenir i que difondrem a poc a poc per fer publicitat 

de l’espectacle en diferents missatges per les xarxes socials i també en articles en revistes i diaris . 19

 Es poden consultar fotos de l’obra i de la promoció a l’annex I.19
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Una acte que vam fer per promocionar el musical el vam dur a terme el dia 21 d’octubre, que vam sortir al 

carrer a cantar i ballar una de les cançons del musical aprofitant que aquell cap de setmana era la fira del 

bolet. 

 La difusió que vam fer de l’esdeveniment la vam dur a terme a través de les xarxes socials i amb articles a la 

revista local “Celsona” i al digital “Nació Solsona” . Actualment la promoció no està acabada ja que l’obra 20

encara s’ha de representar i per tant estem pensant noves maneres de promocionar-la. A continuació podreu 

veure algunes imatges d’aquest dia. 

5. PRESSUPOST 

Com que el musical encara està en procés de creació els costos totals no els sabem amb certesa però es pot 

fer un càlcul aproximat a partir de l’element més car del musical, els micròfons de diadema inalàmbrics.  La 

resta d’aparells tècnics que necessitem per dur a terme el musical, com per exemple micros pels instruments, 

monitors  o taula de so, ens els proporciona l’Ajuntament de Solsona juntament amb el teatre comarcal de 21

manera gratuïta. A més, també hem sol·licitat quatre tarimes de 40 centímetres i dos escenaris en una 

instància al mateix Ajuntament i ens surten a cost zero. És per això que l’únic que de moment hem de pagar 

són els micros de diadema inalàmbrics i hem decidit llogar-los. L’empresa ens ha dit que aquests micros 

costen 50€ cada unitat per dia. Degut a les exigències del musical hem de llogar 11 micros i els necessitem 

durant quatre dies. A la taula que veureu a continuació us mostraré els càlculs que he fet. 

 Podeu trobar els articles complets a l’annex I.20

 Altaveus que permetin als actors i als músics sentir-se a ells mateixos cantar i tocar dalt de l’escenari21
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Com veieu el preu total és 2.650€ que hem d’aconseguir recaptar en els tres dies de funció. Per calcular 

quants espectadors necessitarem que vinguin a veure el musical per aconseguir treure resultats positius 

del’obra necessitem saber el preu de l’entrada. Per decidir el cost ens vam basar en els preus que valen les 

entrades de teatre actualment a Solsona i vam decidir que es vendrien a 10€. Per tant, per aconseguir 

rendibilitat nula en els costos prèviament calculats han de venir 265 persones a veure el musical. Per 

aconseguir arribar al màxim públic possible i així aconseguir més diners estem fent promoció i publicitat 

adaptant-nos al pressupost de la taula. 

Dies Preu unitari micro Nombre de micros Preu total dia

2 de desembre (assaig 
general)

50 € 11 550 €

6 de desembre (funció) 50 € 11 550 €

7 de desembre (funció) 50 € 11 550 €

8 de desembre (funció 50 € 11 550 €

Despeses en publicitat 200 €

Varis 250 €

PREU TOTAL 2.650 €
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VII. CONCLUSIONS 

Per mi, fer aquest treball ha estat una feina molt emocionant i una experiència magnífica amb la que he 

gaudit i après molt. Ara que ho veig en perspectiva crec que des del dia que vaig començar escriure les 

primeres notes del musical fins al dia d’avui han canviat moltes coses i penso que això és positiu. He 

aconseguit idear la història i unir-la amb les cançons creades i arranjades per mi mateix i això per mi 

suposava un gran repte ja que no havia fet mai una feina tan complexa d’aquestes característiques. També 

vaig escriure el llibret ara ja fa uns mesos, fet que em va costar moltes hores i esforç però que crec que sens 

dubte va valer la pena fer-ho jo mateix ja que vaig poder donar un toc personal a la manera de parlar dels 

personatges. Un objectiu que tenia era trobar un programa informàtic per escirue partitures que s’adaptés a 

les meves necessitats i crec que “Musescore”, el programa que he escollit, m’ha anat molt bé.  

M’agradaria remarcar una de les coses que he trobat molt bonica de l’experiència que he viscut és que entre 

tots hem anat modificant el llibret, la música i la dansa i així he entés que no hi ha una visió única de res pel 

que fa l’aspecte creatiu i que sempre es pot innovar i millorar la feina feta. El treball en equip ha estat un 

pilar bàsic en el procés d’escenificació de l’obra ja que amb l’ajuda de diferents persones tot ha anat sobre 

rodes. Des del principi vaig tenir clar que no em podia posar en un projecte d’aquestes dimensions jo sol i 

per això de seguida vaig contactar amb algunes persones que de seguida es van oferir a col·laborar i a ajudar-

me en tot el que fes falta dedicant moltes hores i esforç en el meu projecte. 

Un dels objectius principals que em vaig marcar era participar de manera activa en totes les parts de la 

creació i escenificació de l’obra i com a conseqüència viure l’aprenentatge que suposa estar present en 

l’assaig de les diferents disciplines. Això ho vaig fer perquè crec que com a creador del musical és molt 

interessant participar en tots els processos creatius que inclou, com són la interpretació, la dansa o la música 

ja que al final, una obra de teatre musical és un producte únic que uneix tot això i ha de tenir una coherència 

perquè l’espectador pugui entendre l’obra.  

Tampoc vull oblidar tota la part teòrica del treball, que m’ha ajudat a esciure la història i les cançons ja que 

les fonts que he consultat m’han donat una visió més àmplia dels anys 20 a Nova Orleans i he pogut analitzar 

els problemes i les preocupacions de la gent d’aquell moment i lloc. Aquests coneixements m’han permés 

contextualitzar millor els personatges i la trama principal, fent que esdevingués una obra versemblant. 
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Mentre feia el treball pensava què era el que buscava realment amb la representació d’una obra musical 

original i crec que la resposta que he trobat més adequada és la següent: perquè m’agradaria que la gent 

sentís amb “Massa tard, massa” el que jo sento quan vaig a veure un musical: emoció. Al final la música i el 

teatre tenen la mateixa intenció, emocionar i sobretot no deixar indiferent a ningú.   

Ja per finalitzar no puc acabar el treball sense agrair un cop més tota l’ajuda que he rebut durant el projecte i 

també m’agradaria convidar a tothom a venir a veure l’obra els dies 6, 7 i 8 de desembre al teatre comarcal 

de Solsona. Crec que després de donar-li moltes voltes he aconseguit resumir el meu treball en una frase: 

Al final, un musical que vaig començar a escriure jo, ha esdevingut una obra que, amb il·lusió i esforç,hem 

escrit entre tots. 
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