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El muntatge treu molt partit de la proximitat amb el públic, característica del Teatre del Sol

«Els Miserables» del TTMU esgoten 
totes les localitats al Teatre del Sol
Sols queden algunes entrades per les tres properes funcions

REDACCIÓ

Si per l'escenari hi passen 
més de trenta actors, en el 
pati de butaques no hi ha ni 
hi haurà cap butaca buida du
rant les sis funcions d'Els Mi
serables que el TTMU (Taller 
de Teatre Musical). A les tres 
darrers, anunciades pel cap de 
setmana que ve. tan sols que
den unes poques entrades a la 
venda. Cal empaitar-les. Com 
per no perdre-s’ho.

Asseguts a tan sols uns pa

ms de l ’escenari, els especta
dors es van sentir com si, igual 
que els actors, fossin a les 
barricades on tenen l'escenari 
algunes de les escenes més 
vibrants del cèlebre musical. 
Ho propicia la magnífica arqui
tectura del Teatre del Sol i. en 
aquest cas, la intensitat de 
l'obra, la força el muntatge i 
l ’entusiasme dels actors.

Qualitat I entusiasme
En dos repartiments que es 
van alternant a cada funció, i

amb un gran nivell tan musical 
com escènic, el muntatge és el 
resultat de to t un any de tre-

LLUÍS FRANCO

En l’atrezzo no hi falten les capses de fil, tant de Sabadell

El públic se sent com 
a les barricades, 

als moments més 
intensos de l ’obra

ball al TTMU (Taller de Teatre 
Musical de Sabadell), iniciati

va que encapçalen el director 
teatral Marc Serra i la «vocal 
coaching» Irene Garrigo, que 
ara està col·laborant amb el 
Teatre del Sol en la producció 
de Pirates de Gilbert i Sullivan. 
la gran estrena de la tempora
da entrant.

Els Miserables es beneficia 
ara de l’escenografia, a mig 
muntar de moment, per on es 
mouran i cantaran els pirates 
d ’aquí a tan sols setmanes. 
Entre d’altres detalles sugge- 
rrents. l ’atrezzo d'aquests E/s

Miserables hi ha afegit velles 
caixes de fil, d’aquelles de fus
ta, en simbolitzen el Sabadell 
tèxtil dels vapors amb xeme
neies i els telers amb llençado- 
res. Potser no farà per la his
tòria, però sí per l'ambient.

Tot i tractar-se d ’una pràctica 
docent, TTMU aplega intèrprets 
en camí de la profesionalitat i 
té ja una dilatada trajectòria, 
amb muntatges tan celebrats 
com Rent o l'estrena a Espan
ya d’ /n the Heights, al 2012 i 
també al Teatre del Sol ■

Entrades a la venda del 
concert d’Els Amics de 
les Arts a La Faràndula
L’organitza la promotora local UiU

REDACCIÓ

Després de fer un ple inè
dit a La Faràndula amb Sílvia 
Pérez Cruz i Raül Fernandez 
Miró -ocupades fins i to t les 
quatre localitats per a perso
nes amb mobilitat reduïda-, 
UiU tornarà a portar aquí Els 
Amics de les Arts. amb els 
quals ja va aconsequir un èxit 
de públic total.

El nou concert és el diven
dres, 7 de novembre (21.30h) 
i les entrades es venen a un 
bon ritme des de divendres 
passat pels canals habituals, 
inclòs internet.

Presenten, com se sap, 
Només d'entrar hi ha sempre 
el dinosaure, que es va publi
car el 8 d'abril i aquest estiu 
estan tocant pels principals 
festivals (Cap Roig, Porta Fer
rada, Canet Rock,...).

El seu pop contagiós i únic, 
cantant a quatre veus i amb 
el sabadellenc Pol Cruells de 
baixista de tota la gira (i a la 
gravació del disc) tornarà a 
Sabadell després de l'esclat 
del grup barceloní fa cinc anys 
amb Bed & Breakfast.

El seu triomfal quart disc 
es va situar poc després de 
sortir en la segona posició

El quartet de pop barceloní presenta «Només d’entrar hi ha sempre el dinosaure»

del rànquing de vendes a tot 
l ’Estat, amb cançons tan irre
sistibles com Museu d'His
tòria Natural o El mite de

Prometeu, que signen quatre 
ex-companys de pis. amants 
de la lectura, el cinema i les 
sèries de televisió, tot demos

trant que saben fer algunes 
de les lletres i melodies més 
captivadores del pop català 
actual ■


