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DOS MUSICALS EN TRES MESOS L’abril, pujava a l’escenari del Kursaal després d’haver passat el càsting per interpretar la petita Marta del musical
«Sonrisas y lágrimas». Era la seva primera experiència «professional». Dissabte, engega la segona. Lia Gratacòs Roig va ser una de les sis nenes escollides
entre un centenar per als papers de Cosette i Eponine de «Los Miserables», que des d’avui fins al 3 d’agost es representa al coliseu de la Rambla
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El retorn, avui, de Los Miserables
a Barcelona estrenarà el Liceu
com a escenari de musicals. I la pe-
tita manresana Lia Gratacòs Roig,
de 9 anys, no es perdrà la cita. Ella
és una de les tres Cosette escolli-
des a través d’un càsting en el
qual van prendre part un centenar
de nenes per donar vida, en la seva
infantesa, a un dels personatges
principals de la immortal novel·la
de Victor Hugo. Diuen que la na-
turalitat és una virtut i la petita Co-
sette manresana en té a tones.
Com il·lusió i un gran somriure.
Serà la segona vegada que la Lia
participi en un gran musical pro-
fessional en els darrers tres mesos:
va ser una de les Marta a Sonrisas
y lágrimas, que es va representar
al Kursaal de Manresa l’abril pas-
sat. Era, llavors, el seu debut. Ara,
el currículum se li ha ampliat
amb l’anomenat musical dels
musicals.

Al teatre manresà, poc o molt, ja
li tenia les mides preses. Però el Li-
ceu és molt Liceu: «encara no he
pujat mai a l’escenari, potser ho fa-
rem avui [per ahir]. Hem assajat en
unes sales. Fa impressió. És un tea-
tre molt important», explicava. La
Lia està «contenta» i convençuda
que ha de sortir a l’escenari pen-

sant a passar-s’ho bé. Com quan
canta i balla a casa. Però, molt se-
riosa, explica que «ho vull fer bé» 
però «sense obessionar-me: si no
estàs tranquil·la, és més fàcil equi-
vocar-se».

Com a Sonrisas y lágrimas, hau-
rà assajat tres tardes, unes 10 ho-
res, acompanyada d’alguns dels ac-
tors amb els quals compartirà es-
cena. La Lia, que el desembre farà
10 anys, es va apuntar al càsting
després d’una trucada d’un com-
pany d’escola  –que va participar
amb ella al manresà Sonrisas y lá-
grimas – per avisar-la que a Los Mi-
serables buscaven nenes per fer de
Cosette. I dissabte debuta. 

El musical desembarca la
seva gira a Barcelona, on ja

va esgrimir les seves raons
al BTM, del setembre

del 2011 al gener del
2012. El 70 % de

l’equip era el
mateix que

des d’avui i
fins al 3

d’agost portarà la partitura creada
per Schönberg i Boublil al Liceu.
Fins ara, les Cosette i Eponine
havien fet gira, però a Barcelona
es va decidir muntar un càs-
ting. Amb quinze nenes en el seu
grup, la Lia va haver de cantar,
sola i acompanyada, El castillo
de cristal, una peça que, en an-
glès, ja havia interpretat en una
extraescolar al llarg del curs.
Vergonya? «No, no en tinc»,
respon amb un somriure. «Ens
van dir que totes ho havíem fet
molt bé però que només n’a-
gafarien sis, tres per al paper de
Cosette i tres més per al d’E-
ponine, la filla dels que em
maltracten».  I després? «Que ja
ens trucarien». Després de la
trucada per dir-li que formaria
part del repartiment del mu-
sical, es va sentir «molt con-
tenta i orgullosa». De les tret-
ze funcions previstes, ella en farà
quatre: dissabte tarda; diumenge
nit; dijous 31 de juliol, nit; i dis-
sabte 2 d’agost, tarda. Els nens
han de fer una funció i descansar-
ne dues.

Camerino i vistes a la Rambla
Dimecres va fer el seu primer as-
saig i estava encantada amb Eva
Diago (Madame Thénardier), la
«dolenta», perquè «ens fa assajar
molt bé, ens deixa temps per jugar
i ens explica com ho hem de fer a
l’obra. Com que sortim amb ella,
és més fàcil». La petita Cosette
surt en tres escenes. La primera,
«jugant amb altres nenes en un po-
ble»; la segona, cantant El castillo
de cristal; i la tercera, «quan vaig a
buscar aigua al bosc i em troba
Jean Valjean i em diu que em cui-
darà sempre». La Lia explica que
«m’agrada molt sortir a l’escenari
i pensar com puc fer el meu paper
tan bé com pugui. M’hi he esfor-
çat molt!». L’any que ve continua-
rà fent ballet i s’apuntarà a fer tea-
tre musical. De gran vol ser actriu?
«Sí, però també m’agradaria ser ve-
terinària».

Ja ha vist el seu camerino, que
compartirà amb Eponine, on, des
de la finestra, «es veuen vistes de
la Rambla. Hi ha un piano, dos so-
fàs, una tele, una dutxa i una tau-
la amb mirall per maquillar-se», re-
cita fent memòria. Ahir provava
vestuari. Avui, nou assaig i demà,
la Cosette manresana pujarà a
l’escenari. De ganes, li’n sobren.
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Una petita Cosette manresana al Liceu
Lia Gratacòs Roig, de 9 anys, participa en el musical «Los Miserables» que es representa a Barcelona des d’avui
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LA PRODUCCIÓ

 65 milions d’espectadors a
tot el món han vist el musical
des de la seva estrena, el 1985
 La producció ha tingut
més de 48.000 funcions
professionals a tot el món

Lia Gratacòs Roig, ahir, hores abans de tornar a l’assaig

La manresana, que explica
que s’hi ha «esforçat molt»,
actuarà en quatre de les
tretze funcions previstes


