


El  Taller Adult és un grup heterogeni, 
que no demana prova de nivell per 
accedir-hi, i que permet que alumnes 
adults que no tenen experiència dins 
l’àmbit del gènere musical, puguin 
conviure en un mateix treball, amb 
alumnes i professors que tenen una 
llarga trajectòria sobre els escenaris. 

D’aquesta manera es crea una 
retroalimentació a nivell de pràctica que 
permet compartir i evolucionar 
conjuntament, a partir d’un material, 
com en aquest cas és el musical 
Chicago. 



Chicago és un musical situat al Chicago de l'època de la 
prohibició, amb música de John Kander i lletres de Fred 
Ebb, amb llibret d'Ebb i Bob Fosse. La història és una 
sàtira de la corrupció política a l'administració de la justícia 
criminal i sobre el concepte de les celebritats criminals i el 
paper dels mitjans de comunicació. El musical està basat 
en una obra del mateix títol de 1926 de la 
reportera Maurine Dallas Watkins, basada en els crims i 
criminals dels que havia informat.


La producció original de Broadway s'estrenà el 3 de juny 
de 1976 al 46th Street Theatre,[1] amb 936 funcions. Bob 
Fosse coreografià la producció original, i el seu estil ha 
quedat molt identificat amb l'espectacle. El revival de 
Broadway de 1996 té el rècord de revival de més durada a 
Broadway (a part de la revista Oh! Calcutta!), i actualment 
és el setè espectacle de més llarga duració a Broadway (el 
15 de novembre del 2008 s'havia representat en més de 
5.000 funcions). El revival de Broadway va ser seguit per 
una producció al West End londinenc, així com de diverses 
gires i produccions internacionals. El 2002 s'estrenà 
una versió cinematogràfica del musical, que guanyà 
l'Oscar a la millor pel·lícula.
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Està basat en una obra del mateix títol de la 
periodista Maurine Dallas Watkins, que va ser enviada el 
1924 pel Chicago Tribune a cobrir els judicis de les 
assassines Belva Gaertner i Beulah Annan.


Annan, la model pel personatge de Roxie Hart, tenia 
23 anys quan va ser acusada el 3 d'abril de 
1924 d'assassinar Harry Kalstedt. El Tribune informà que 
Annan va posar-se el disc de foxtrot Hula Lou una vegada i 
una altra durant dues hores abans de trucar al seu marit 
per dir-li que havia mort un home que intentava fer-li l'amor. 
Va ser trobada no culpable el 25 de maig de 1924. Velma 
està basada en Gaertner, que era una cantant de cabaret. 
El cos de Walter Law va ser descobert sota les rodes del 
cotxe abandonat de Gaertner el 12 de març de 1924. Dos 
policies van testificar que havien vist a una dona entrant al 
vehicle i que poc després havien escoltat trets. Al terra del 
vehicle van trobar una pistola i una ampolla de ginebra. 
Gaertner va ser absolta el 6 de juny de 1924. Els dos 
advocats, William Scott Stewart i W. W. O'Brien, van servir 
per modelar l'advocat de Chicago, Billy Flynn.
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Les sensacionals columnes de Watkins informant d'aquests 
judicis van ser tan populars que decidí escriure una obra 
basant-se en elles. L'espectacle va ser aclamat per crítica i 
públic, fent el salt a Broadway el 1926, on realitzà 172 funcions. 
Es va arribar a rodar una pel·lícula muda el 1927, Chicago, 
produïda per Cecil B. DeMille i protagonitzada per Phyllis 
Haver (una ex-bellesa en banyador de Mack Sennett) com Roxie 
Hart. Posteriorment, el 1942 es faria una nova versió, Roxie 
Hart, protagonitzada per Ginger Rogers, però en aquesta versió 
Roxie era acusada sense haver-ho fet realment.


A la dècada dels 60, Gwen Verdon va llegir l'obra i li comentà al 
seu marit, Bob Fosse, sobre la possibilitat de crear una 
adaptació musical. Fosse es dirigí a l'escriptora Watkins en 
nombroses ocasions per comprar-li els drets. Watkins s'havia 
convertit en Cristiana Nascuda de Nou i creia que la seva obra 
beneïa una manera escandalosa de viure. Però en el seu 
testament, va vendre els drets al productor Richard Fryer, a 
Verdon i a Fosse.  Així, Kander i Ebb van començar a treballar 
en la música, modelant cada número segons 
el vodevil tradicional. Aquest format fa explícita la comparació 
de l'espectacle entre la justícia, el "show-business" i la societat 
contemporània. Ebb i Fosse van escriure el llibret del musical, i 
Fosse també el dirigí i coreografià.
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Nuria Arcos - Mary Sunshine

Alicia Ballester - Mestre cerimònies / Hunyak 

Nuria Belda - ballarina / carcellera 
Alvaro Caro - Amos Hart / Barman / Botxí 

Caroline Daix -  Roxie Hart / Liz  
Meritxell Fernandez - Ballarina / carcellera 
Nati Garcia - Mamma / Annie / Kitty Katz 
Laura Gomez: - Velma Kelly / Kitty Katz 

Ona Huesa - Mary Sunshine / Mona 
Mª José Jimenez - Mamma / Charlie 

Esther Lopez - Mestre cerimònies / Liz 
Aleix Palau - Foggarty 

Sonia Pelayo - Ballarina 
Anna Pujol - June / Hunyak 

Antonio Ramírez - Billy Flynn   
Carla Reyes - Velma Kelly / Mona  

Felipe Rodríguez - Fred Casely / Jutge  
Nuria Roset - Roxie Hart / June 


Marcos Ruz - Harry / ballarí / Agutzil 
Fina Salazar - Amo del local / veïna / Annie/Charlie
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Professor d’interpretació 
Felipe Rodríguez


Professora de dansa i coreografia 
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Ajudants coreografia 
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Il·luminació i so 
Alumnes de l’escola 
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Creació audiovisual 
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Ajudant direcció vocal 
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Direcció vocal i escènica 
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