
Regió7DIMECRES, 17 DE SETEMBRE DEL 201434

CULTURES 

L’escola d’arts escèniques Man-
resa Teatre Musical (MTM) estre-
narà aquest cap de setmana a Na-
varcles el musical Hairspray, amb
direcció de David Bacardit, que po-
saran en escena al teatre-audito-
ri Agustí Soler i Mas prop d’un cen-
tenar d’artistes. El musical, que
s’havia d’estrenar el juliol al teatre
Conservatori de Manresa però
que es va ajornar per dificultats
tècniques, arribarà a Navarcles en
dues sessions: divendres a les 9 del
vespre; i, dissabte, a les 6 de la tar-
da. L’adaptació de MTM és obra del
mateix Bacardit i Sílvia Santama-

ria i incorpora elements de les
dues versions cinematogràfiques
(1998 i 2007) i del musical de
Broadway (2002), amb música de
ball dels anys 60 i  rhythm and
blues downtown. La dansa hi té un
paper central, amb onze coreo-
grafies, creades per Pablo Testa
Grosbaum, algunes de les quals si-
tuen més de 50 artistes a l’escena-
ri.  La producció té més de 300 can-
vis de vestuari i una vintena d’es-
cenografies per recrear l’ambient
de Baltimore als anys 60, marcat
per la discriminació racial. La pro-
tagonista és Tracy, una noia amb
sobrepès amb un somni: ballar.
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MTM estrena a Navarcles el
musical «Hairspray», que es
veurà a Solsona i a Manresa
És el tercer muntatge que produeix i exporta a la Catalunya Central

l’escola Manresa Teatre Musical  Amb cent persones a l’escenari



res de cada deu actors
viuen de la seva feina.
La resta s’afarten de
fer càstings, remenar la

cua per si cau un paper, passar ho-
res servint tapes i copes i lamentar
que sempre treballen els mateixos.
Parodiant una de les peces més po-
pulars d’Els miserables, un grup
d’intèrprets va reivindicar la dig-
nitat de l’ofici actoral en un dels
episodis més brillants de la gala
Catalunya aixeca el teló, que es va
celebrar dilluns a la nit al Liceu de
Barcelona. Una lluïda festa de pre-
sentació de la temporada teatral
que presagia un curs d’emocions
fortes.

Les ovacions van per barris. Un
Liceu pràcticament ple va aplau-
dir i victorejar amb fervor el nú-
mero musical de Mar i cel–amb el
cardoní Dídac Flores en el repar-
timent– i va dedicar sonores xiu-
lades a Alícia Sánchez-Camacho i
Albert Rivera en les tres ocasions
en què van aparèixer a la pantalla
de l’escenari parlant dels seus re-
cords teatrals. Les intervencions
enregistrades van evidenciar, al
marge de la poca simpatia que des-
perten ambdós líders polítics en el
món de la faràndula, poca imagi-
nació en la tria dels personat-
ges –Basté, Terribas, Mascó, Rus-
calleda... els de sempre, vaja– i un

excés de convergents en l’elenc
d’entrevistats: Mas, Mascarell, Trias
i Ciurana. Pòquer!

Tampoc va lluir l’exhibició del
Dream Team de l’escena pàtria:
Emma Vilarasau, Carme Elías,
Laura Aubert, Joan Pera, Josep
Maria Pou, Joel Joan, Jordi Bosch,
Jordi Boixaderas i Mercè Sampie-
tro, amb el sevillà Antonio Dechent
completant la desena en la seva
condició de 50 % de La extraña pa-
reja. En un número massa llarg –i
ben poc televisiu, pensant en la re-
tranmissió en diferit per TV3 d’a-
nit– van recitar textos de grans
noms de la dramatúrgia universal
que es representaran enguany als
teatres del país.

A desgrat d’aquests apunts, que
no impugnen el bon gust de boca
de la gala, la vetllada va resultar en-
grescadora i un bon preludi del
curs tot just iniciat. L’entusiasme de
les monges de Sister Act, les per-
cussions de Mayumana, el duel
entre Liceistas y cruzadosque aviat
es lliurarà al TNC, la seducció de
The Hole i la reivindicació de les sa-
les de mitjà i petit format van ser,
entre altres, els moments àlgids
d’una nit en que fins i tot es va es-
coltar la famosa ària de Fígaro en
la veu del baríton Mario Cassi que
aquests dies la canta en les fun-
cions d’El barber de Sevilla que
acull el Liceu.

No menys entusiasme que la
troupe de Mar i cel va despertar el
gag del musical sobre el programa
Polòniaque s’estrenarà al novem-
bre, amb una hilarant irrupció de
l’Artur Mas televisiu a la platea al
so de Jesucrist Superstar. Música,
drama i humor. I molta reflexió so-
bre els temps que vivim. La tempo-
rada aixeca el teló amb la prome-
sa de no deixar ningú sense teatre.
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Crònica

Nit de moltes ovacions i
alguna xiulada en la festa
d’obertura del curs teatral
La gala Catalunya aixeca

el teló va vibrar amb «Mar i
cel» i va escridassar Rivera i
Sánchez-Camacho



Gira per la Catalunya Central
Serà la tercera vegada que
Manresa Teatre Musical produ-

irà i exportarà un muntatge a dife-
rents escenaris de la Catalunya Cen-
tral. A més de l'estrena a Navarcles,
aquest cap de setmana, el musical Ha-
irspray –de Marc Shaiman, lletres
de Scott Wittman i Shaiman i llibret
de Mark O'Donnell i Thomas Meehan –
arribarà al Teatre Comarcal de Solsona
el 5 d'octubre, i al teatre Conservatori
de Manresa el 29 i 30 de novembre.



LA GIRA

’artesenc Carles Morell és un es-
criptor ambiciós. Amb 22 anys,
ha guanyat la cinquantena edi-
ció del prestigiós Premi Amadeu

Oller de poesia amb Els vapors que maten
(Galerada, 2014);  en el perfil biogràfic que
apareix a la solapa del llibre cita tot d’obres
inèdites (dos poemaris, un llibre de contes i
una novel·la) i diu que actualment està escri-
vint un llibre de memòries; en aquest seu
debut per la porta gran, es fa avalar pels ver-
sos d’alguns dels clàssics catalans més im-
portants del segle XX: començant pel títol,
que manlleva d’un poema de Vinyoli, i pas-
sant per citacions a altres poetes d’influència
simbolista, com Carles Riba, Màrius Torres,
Salvat-Papasseit o Jordi Sarsanedas. És, però,
en els propis versos on l’ambició de Carles
Morell es desplega amb més força.

Vint-i-quatre poemes, alguns molt breus
(gairebé epigramàtics), componen el recull
unitari i força hermètic amb què debuta Mo-
rell. Petits glops, tirades mitjanes i llargues
glopades de poesia difícil, carregada de refe-
rències intel·lectuals i d’ambigüitats busca-
des, que la fan poc apta per al públic poc

avesat a escodrinyar en els universos poètics
menys amables. Morell s’erigeix com a poeta
exigent, perfeccionista, culte, precís en el
llenguatge i audaç en les imatges. Per això
cal degustar a poc a poc Els vapors que ma-
ten, assaborint cada vers, cada imatge, cada
paraula, ... sense buscar la nitidesa o la sen-
zillesa (sovint tan sols aparent) de poetes
com Martí i Pol o Margarit. Morell parteix
(per, de vegades, superar en hermetisme) de
la tradició simbolista catalana que va de Car-
les Riba fins a Joan Vinyoli.

Els vapors que maten (referència alcoholi-
coliterària de Vinyoli, i homenatge implícit al
centenari del gran poeta de Santa Coloma
de Farners) comença amb un poema que ja
es tota una declaració d’intencions («Ebri de
mots en camí d’aigua amarga, / tenyiré l’ho-
ritzó de mentides que em salven») que, com
diu un dels membres del jurat del Premi
Amadeu Oller, l’escriptor Antoni Pladevall,
«subratlla la impossibilitat de conèixer-se a si
mateix».

A continuació, els textos es divideixen en
dues parts. La primera, Interior, està forma-
da per poemes curts i intensos, d’una gens

dissimulada ambició lírica, on l’autor refle-
xiona sobre el pas fugisser del temps («segu-
iu menjant-vos, tèrmits, / la fusta de les ho-
res», «tot moment és fet de cendra») i fa una
ullada introspectiva per resoldre que, al cap-
davall, no li interessa gaire el propi jo. La se-
gona part, Exterior, està encapçalada per un
significatiu epígraf que pertany a La Rambla
de les Flors, de Jordi Sarsanedas, on alguns
van veure un precursor del corrent poètic
que, als anys seixanta, anomenaven Realis-
me Històric («fins que vingui el migdia / a
deixar-me ben sol en un silenci estrany / i
em dugui, amb pas incert, fins a la porta del
carrer»).

Però són els símbols recurrents (l’aigua, el
mar, les onades, el foc, la nit, la lluna, ...) que
continuen dominant aquesta part, on sor-
prenen algunes imatges inquietants («Somio
la buidor», «les mans són un imperi derro-
cat»), de vegades explotant la força de l’epi-
fonema i de l’antítesi («Sé que és el sol, l’únic
culpable de les ombres»). Una manera de fer
que ens fa pensar en un poeta que, als vint-i-
dos anys, presenta una maduresa insòlita.
Pura ambició.
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L’artesenc Carles Morell mostra en el
poemari «Els vapors que maten»,
mereixedor del prestigiós Premi
Amadeu Oller, una insòlita
maduresa per a un autor de només
vint-i-dos anys

Sílvia Nieto, en el paper de Tracy, protagonista de «Hairspray», que s’estrena divendres a Navarcles

MTM


