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Montjuic vibrarà el dia 21 amb els musicals de
Broadway
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Dimarts que ve, 21 de juliol, la muntanya de Montjuïc transportarà al voltant de 2.000 espectadors
a Broadway. Serà la segona edició de la proposta Nit de Musicals, que l'any passat va impulsar
l'Albert Miret, director de la revista Teatralnet i que "va anar molt bé!", ha dit Ramon Simó, director
del Grec, aquest matí a la presentació. Aquest any no es queda enrere, ja que les entrades es van
exhaurir fa tres setmanes. Una mala notícia, doncs, per als que no en tinguin, perquè serà un
espectacle irrepetible per la qualitat de la música, dels intèrprets, i la quantitat de primeres figures
que hi participen. Però alhora és bona notícia, perquè demostra que Catalunya no està tan
allunyada dels musicals com generalment es diu, i que el públic aprecia la qualitat dels seus
artistes.

Si bé la Nit de Musicals de l'any passat es va centrar en temes del compositor Albert Guinovart,
enguany el subtítol és Una nit a Broadway i la nòmina de compositors és molt més nombrosa ja
que hi trobem des de Cole Porter a Leonard Bernstein, passant per Frederick Loewe, Stephen
Sondheim, Jonathan Larson, Claude-Michel Schönberg, Andrew Lloyd Webber... Vaja, el bo i
millor de tots els temps. Cal dir que l'Albert Miret ja hi té la ma trencada en la organització
d'aquests macro espectacles, des d'aquell meravellós Flor de nit que ens va oferir l'any 2011 al
Teatre Condal, per celebrar el 13 aniversari de la revista. I ara fem veure que això no ho escrivim
des de Teatralnet: us prometo molt sincerament que jo, que signo la notícia, he disfrutat moltíssim
dels dos espectacles. Malgrat els nervis de l'Albert!

Els 18 temes escollits sonaran en format de gran concert, amb una esplèndida Banda Municipal de
Barcelona dirigida pel Mestre Salvador Brotons. "És la tercera i última incursió al Grec 2015 de la
Banda!", ha recordat Simó, al que una representant de la banda ha contestat "perquè ho
voldreu...", visiblement satisfeta per l'heterogenis que han estat tots tres espectacles.

La tria dels temes de Una nit a Broadway també ha estat eclèctica i, pel que fa als intèrprets, tot un
luxe: Joan Pera i Roger Pera cantaran junts We can do it, de The Producers; Muntsa Rius farà el
Said Goodbye, de Sunset Bulevard; Anna Moliner cantarà All nigth, de My Fair Lady,
acompanyada d'una ballarina de l'escola Dance Emotion; Sergi Albert ens delectarà amb una peça
de The Phantom of the Opera just abans que l'Àngels Gonyalons canti acompanyada al piano per
Andreu Gallén.

Continua Diana Roig amb Funny Girl i, tot seguit, l'Elena Gadel protagonitzarà el Tonigth Quintet,
de West Side Story, acompanyada d'uns Jets i Sharks autòctons: Júlia Jové, Víctor Arbelo, Marta
Capel, Dídac Flores, Albert Bolea, Marc Flynn, Jan Forrellat, Bernat Mestre, Rubén Yuste, Marc
Vilavella, Nacho Melús, Benjamí Conesa i Lluís Parera. Una altra peça amb un grup potent serà
Seasons of Love, de Rent, que cantaran el Cor de Veus del Taller de Músics.

Seguiran les grans figures amb Ivan Labanda que interpretarà Being Alive; Mone Teruel que farà
el May be this time; Daniel Anglès ens sorprendrà amb un tema de La cage aux Folles i Mercè
Martínez que cantarà el Some people, de Gypsy. Tot abans de dues sorpreses: Xavi Duch es
marcarà un claqué, acompanyat de l'escola Luthier Dansa i. Mercè Arànega, de qui no en
coneixíem la faceta de cantant, ens oferirà Send in the clowns, de A Little Nigth Music.



L'espectacle clourà amb la interpretació de One Day More, de Les Miserables, a càrrec de Miquel
Cobos, Victor Gómez, Gràcia Fernández, Neus Pàmies, Xavi Navarrp, Jordi Vidal, Jordi Llordella i
Annabel Totusaus, a més del cor d'Aules Coco Comín, Eòlia i Memory. I la peça final, de A chorus
line, per tota la companyia. I la participació en alguns moments d'Albert Guinovart al piano, en
directe.

Tots han estat dirigits per Elisenda Roca (part escènica) i Andreu Gallén (direcció musical). Jordi
Cornudella ha adaptat les cançons. "Tindrem un total de 60 músics, 30 cantants i 25 cantants de
cors de diverses escoles de Barcelona, als que he d'agraïr el seu esforç i la seva illusió, així com a
Leo Quintana, Menchen Tomás, Montse Miralles, Ricard Orat, Oriol Burés i Coco Comín, que ens
han deixat el vestuari perquè tot brilli molt més!", ha dit Albert Miret.

I ja per no deixar-nos ningú, la caracterització l'ha fet Toni Santos; el so, Toni Vila; l'enregistrament
d'àudio és de Guillermo Prats; la illuminació de Dani Santamaría; les projeccions i enregistrament
de vídeo de Teatralnet Multimèdia; l'operador de vídeo és: Pol Turrents i els cartells originals de
Íñigo Santamaría. Un equipàs!

A disfrutar-ho... qui pugui. I ja ho sabeu: l'any que ve cal comprar les entrades a mitjans de juny!


