
Regió7DIVENDRES, 22 DE MAIG DEL 201554

Escenaris d’Entrada

Lacetània Teatre ja té experièn-
cia a fer musicals (Despertar de pri-
mavera, Rent). I, l’any passat, una
de les obres del cicle Escenes ajun-
tava la música amb l’humor. Es
tractava de Moltes gràcies de res, ba-
sada en l’obra de Les Luthiers,
que conreen un humor «molt con-
cret, del qual gaudim: més àcid,
amb els dobles sentits, més crí-
tic...», explica Arnau Abella, que en
va ser el director i que ja havia par-
ticipat, tot i que de forma secun-
dària, en els musicals. 

Aquest cop la producció és de
molta més envergadura. Abella,
aconsellat per una companya que
ja havia vist l’obra a Nova York, es
va sentir atret per El llibre dels
Mormons, un musical concebut

pels creadors de la transgressora
sèrie de dibuixos animats South
Park i que actualment triomfa als
escenaris de Broadway i de Lon-
dres. «Té un punt molt marcat de
cartoon,d’una banda és molt naïf
i innocent, però hi ha un segon ni-
vell d’interpretació», assenyala
d’aquesta història que comença
quan dos mormons joves, un de
perfecte i un altre que és un des-
astre, són enviats a un lloc tan
exòtic com Uganda per salvar àni-

mes. Fan un viatge a la recerca de
la fe, però no només la religiosa,
sinó també en ells mateixos, en els
companys. I tot plegat és servit amb
cançons rock, heavy, clàssica, mar-
xes militars...

Per posar en escena El llibre
dels Mormons que s’estrena aquest
cap de setmana, Abella ha dispo-
sat  d’un equip de 40 persones.
«M’agradava el musical per afini-
tivat creativa i creia que era possi-
ble tirar-lo endavant, primer comp-

tant amb l’equip que havíem fet l’o-
bra de Les Luthiers i després amb
els que ja havien impulsat els altres
musicals». Abella sosté que «no es
podia fer de qualsevol manera,
sinó amb la qualitat que es mereix
el text i les cançons originals». Per
exemple, de la traducció i de l’a-
daptació, de la qual s’ha encarre-
gat ell mateix, va demanar-ne una
correcció i supervisió a Iris Badia.
També hi ha hagut encarregats
específics per a la dansa (Fina Co-
mas), per a la música  (Joan Boix i
suport de veu de Marta Andreu), i
dos ajudants de direcció: Eladi
Satxes i Mari Prat, «que ha estat la
veu de l’experiència, perquè la
resta de l’equip som molt joves.
Hem tingut la sensació de ser una
colla d’amics molt gran i el bon rot-
llo dels assajos ha facilitat molt les
coses». La novetat és que la músi-
ca s’interpretarà en directe, i per
qüestió d’espai les funcions tenen
lloc al Teatre Comarcal.
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La fe amb l’humor de «South Park»
Arnau Abella ha adaptat el musical i ha dirigit les 40 persones que el posaran en escena a Solsona

L’ESPECTACLE

Lloc: Teatre Comarcal. Vall Fred, 20. Solsona.
Dies: dissabtes 23 i 30 de maig, a les 22 h; i
diumenges 24 i 31 de maig, a les 22 h.
Cançons i text original: T. Parker, M. Stone,
R. López. Direcció, traducció i adaptació:
Arnau Abella. Direcció musical: Joan Boix.
Direcció coreogràfica: Fina Comas.
Ajudants de direcció: Mari Prat i Eladi
Santxes. Entrades: 10 euros; i 8 euros per
als socis. Durada: 2 hores, inclòs entreacte.

«El llibre dels Mormons»

«El llibre dels Mormons» 

SALVADOR REDÓ

BELÉN BARNAUS 
I ANNA PUIGMARTÍ
Avui, a les 20.30 h. El cicle de

primavera dels Concerts al Mas
que l’escola de música ha dedicat
a santjoanencs que són exlaum-
nes es clou amb un concert titulat
Nit d’òpera i cançó. La soprano
Belén Barnaus (a la foto) i la pia-
nista Anna Puigmartí oferiran des
d’obres de Mozart, Bizet i Händel
fins a cançons de musicals de
Bernstein (I feel pretty, de West
Side Story), passant per peces
d’Obradors com Del cabello más
sutil o àries com Oh mio babbino
caro, de Puccini. Sant Joan de Vi-
latorrada (capella del Mas Sant
Joan). Entrades: 4 euros; 3 eu-
ros per als pares d’alumnes; i
gratuït per als alumnes.

ANAÏS VILA
Avui, a les 22.30 h. Els Diven-

dres amb Ànima de Cal Magre re-
ben avui la cantautora santpedo-
renca Anaïs Vila, que continua la
seva gira de concerts per la co-
marca per presentar el seu disc,
Entre els dits. És un projecte íntim
i personal que va presentar el fe-
brer al teatre Kursaal de Manresa.
Callús (restaurant Cal Magre).
Entrada lliure. Reserves: 93
836 04 51.

TOQUEM FUSTA
Avui, a les 19.30 h. El cicle de

concerts amb motiu del 25è ani-
versari de l’Escola Municipal de
Música proposa un concert, que
inclou l’obsequi d’una copa de
cava, a càrrec del grup Toquem
Fusta, en el qual toca l’exalumna
Àuria Iglesias al violí, Berta Sala a
la veu i Ricard Cots a la guitarra.
Fan versions de cançons catala-
nes dels temps actuals. Santpe-
dor (auditori Maria Espinal de
l’escola de música). Entrada
gratuïta.







MÉS PROPOSTES

L’auditori Mestre Blanch del
Conservatori Municipal de Mú-
sica de Manresa es convertirà
avui (20 h) en una sala de cine-
ma. Però també de concert. El
repte porta per títol Llums, cà-
mera... música! i és el cinquè
projecte que tira endavant la Ca-
merata Bacasis, que dirigeix Jor-
di Coll. Un «pas endavant», ex-
plica el director, per a una for-
mació que sempre s’ha singula-
ritzat per portar a escena pro-
jectes que surten de la línia ha-
bitual d’una orquestra clàssica. 

Els artífexs de l’espectacle són
el mateix director de la Baca-
sis –una orquestra de cambra
nascuda el 2011 amb músics que
han estat o continuen vinculats
al Conservatori de Música, alguns

professionals, altres no–, i el seu
nebot, el compositor manresà
Miquel Coll. Ell, autor de la mú-
sica de diferents curts (entre ells
el premiadíssim La culpa, de
David Victori), va entomar la
idea llançada pel seu tiet: inten-
tar crear una producció vincula-
da a la seva feina com a compo-
sitor de bandes sonores. Així,
amb Pere Tió en els arranja-
ments i adaptació a orquestra de
les seves partitures per a cinema,
la Camerata Bacasis, amb la di-
recció i orquestració de Jordi
Coll, reinterpretarà les bandes so-
nores que Miquel Coll ha escrit
per a diferents curts. Tot, música
i imatges, en directe. Un projec-
te amb una elevada «complexi-
tat tècnica», diu el director i,
també, una experència diferent
per als músics.

Es veurà i s’escoltarà la músi-
ca de Coll per als curts La culpa,
de Victori; Terrorists Anonymous,
de Rafa García; i un bloc format
per fragments de Noche rota i
Calma blanca, de Diego Betan-
cor; Una nit, de Marta Bayarri, i
Papa insecte, de Jorge Carrasco. 
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Camerata Bacasis i Miquel
Coll estrenen avui el seu
projecte de cinema-concert
EL CONCERT

Lloc: auditori Mestre Blanch del
Conservatori de Música. Carrer de la Música,
1. Fàbrica Balcells. Manresa. Dia: avui, a
les 20 h. Compositor: Miquel Coll.
Intèrprets: Camerata Bacasis, dirigida per
Jordi Coll. Entrada lliure.

«Llums, càmera... música!»

Projecció de «La culpa» amb la Camerata Bacasis en un assaig 

Els germans Price i Cunningham van a salvar ànimes a Uganda

AROA GANGOLELLS

El solsoní ja va dirigir «Moltes
gràcies de res», espectacle
basat en Les Luthiers, en el
cicle Escenes de l’any passat


