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TTMU torna al Teatre del Sol amb 
sis funcions d’«Els Miserables»
Hi va sorprendre al 2012 amb l'estrena a Espanya de «In the Heights»

Venint d ’on ve, pot tenir més nivell que el simple
ment amateur. Les sis funcions d ’E/s Miserables 
que a partir d ’aquest cap de setmana el TTMU 
representa al Teatre del Sol són la culminació de 
to t un curs d ’aprenentatge i pràctica. Però aques
ta no té perquè ser cap dada definitiva.

JOSEP ACHE

A l'escenari gran del Teatre 
del Sol (Sol, 99) el Taller de 
Teatre Musical (TTMU) va sor
prendre al 2012 amb l'estrena 
a Espanya de In the heighs, 
musical que va ser el gran èxit 
a Broadway al 2008 i del qual 
en va aconseguir una versió 
deliciosa, fresquíssima i amb 
molt de nivell, també. L’any 
passat hi van portar Fama. que 
pel Sol ha estat un dels seus 
majors èxits.

El salt a E/s Miserables indi
ca ara un nou pas en l ’ambició 
que ha anat fent progressar el 
TTMU. Hi van trenta personat
ges, un repartiment doblat i el 
repte d'enfrontar un musical

perfectament conegut i aplau
dit per públics molt amplis, 
sobretot en la magnífica versió 
cinematogràfica dirigida per 
Tom Hooper. Però al seu favor 
juguen l ’entusiasme i la força 
de l’actuació en viu.

Tot un repte
Al TTMU són conscients del 
repte. I també del seu poten
cial. «A més de ser-ne prou ca
paços, hi hem treballat tot un 
any. Esperem que el públic tam
bé en quedi satisfet», afirma 
Irene Garrido. A més de signar 
la direcció vocal del muntatge, 
acaba d'enllestir l'adaptació al 
català d’E/s Pirates de Gilbert i 
Sullivan, que el Sol estrenarà 
la temporada vinent.

«Bitels per a nadons» 
s’estrena a LaSala 
amb micromecenatge
Aquest diumenge a la tarda

c. c.

LaSala Miguel Hernández 
acollirà aquest diumenge 
(18h) l ’estrena de Bitels per 
a nadons (concert tribut a The 
Beatles), on la companyia La 
Petita Malamaluga s’adreça 
a nens de 0 a 3 anys amb 
una ambiciosa producció, 
amb vídeo interactiu i «es
pectacular escenografia», 
per posar a ballar, cantar i 
interactuar els més petits.

A partir del repertori del 
quartet de Liverpool (amb 
clarinet, violí, violoncel i per
cussió), la companyia es 
planteja el repte d'oferir una 
proposta adaptada als nens 
i nenes, amb un volum ade
quat. i alhora «l'autenticitat 
i credibilitat dels concerts 
adults».

El públic familiar ha de 
seure al voltant dels músics, 
dalt de l'escenari, on els 
petits podran circular i amb 
llibertat per acostar-se als
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instruments. El component 
visual també és bàsic.

La particularitat és que 
l’estrena, fora de la progra
mació habitual de LaSala, 
està lligada a una campa
nya de micromecentatge 
amb la plataforma Verkami. 
Així, en principi les entrades 
s ’obtenen fent petites apor
tacions, tot i que es podran 
fer també ‘ in situ ' ■

ANTONIO GONZÁLEZ/ 1TMU

L’elenc al complet, en el retrat promocional del muntatge

Formada al Conservatori 
del Liceu, Irene Garrido ve 
col·laborant amb el Teatre del 
Sol com a vocal coaching i ha 
actuat en la companyia titular 
en diversos muntatges, de les 
Bruixes de Salem a T'estimo, 
ets perfecte ja  et canviaré. 
També encapçala la compa
nyia d ’Escènics, que acaba de 
presentar el musical de butxa
ca Gairebé normal a La Bàscu
la del carrer Gorina i Pujol.

Un gran espectacle
A aquest E/s Miserables, la di
recció escènica va a càrrec de 
Marc Serra, que junt amb Irene 
Garrido va fundar el TTMU fa 
ben bé nou anys. La seva pri
mera producció va ser Rent, 
que van presentar amb noto
ri èxit al Centre Sant Vicenç. 
Molt actiu en l ’escena teatral 
sabadelienca, Marc Serra 
sempre ha estat molt proper a 
l’entitat creaualtenca.

La part musical, sota la di
recció d'Abel Garriga, plante
ja els majors handicaps. Per 
al muntatge, ha enregistrat 
expressament passatges de 
la partitura, però també n'ha 
aprofitat d’altres procedents 
de la banda sonora de la pel- 
lícula; sense les seus dels so
listes i els cors, evidentment. 
L’ofici i els assajos, però, as
seguren un só compacte. A 
l'escenari gran del Teatre del 
Sol, disposat ara a tres nivells, 
serà un gran espectacle ■
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La Banda de Sabadell segueix participant al Festival 30 Nits, per bé tan sols amb un concert

La Banda remou el repertori d’òperes, 
operetes, sarsueles i musicals
«Música a Escena!», es titula el concert que fa per 30 Nits

J.A.

Les operetes, de les quals 
les sarsueles són la variant 
espanyola, van produir infini
tat de ballables i marxes que, 
com cap altre gènere, han no
drit repertoris per banda. Dels 
musicals nordamericans, més 
ençà, i de l’òpera, de manera 
més puntual, també n’han vin

gut aportacions tant o més po
pulars.

Amb el títol de Música... a 
Escena!, la Banda de Sabade
ll posa èmfasi en aquest fet a 
l’únic concert que ha produït 
per al festival 30 Nits (altres 
anys n'havia fet tot un progra
ma de quatre a un per setma
na). Avui dissabte (19'30h), a 
la Plaça del Dr. Robert, hi ani

ran clàssics com l'havanera de 
la Carmen de Bizet, molt de 
les operetes de Franz Lehar 
i Offenbach, però també pe
ces no gens freqüents. Entre 
d ’altres, la polka Le Roitelet 
d'Eugène Demare, virtuós del 
flautí d'ara fa un segle. Mont- 
serret Munill, fiauta-concertí 
de la Banda, tindrà motiu per 
lluir-se ■


