
L’escola d’arts escèniques Man-
resa Teatre Musical (MTM) estre-
na aquest cap de setmana a Na-
varcles el musical Moulin Rouge, en
una adaptació lliure de la pel·lícu-
la del 2001 de Baz Luhrmann, pro-
tagonitzada per Nicole Kidman i
Ewan McGregor, que situa l’argu-
ment de La Traviata en el París del
1900. La versió manresana, amb
prop d’un centenar de persones a
l’escenari, posa al dia la transgres-
sió històrica que ja va fer en el seu
dia l’original, però hi incorpora
temes musicals del pop actual,
com Single ladies, de Beyoncé; o
Young and beautiful, de Lana del
Rey; i altres de Christina Aguilera,
Prince o Madonna. Les dues fun-
cions d’estrena es faran a l’Audito-
ri Agustí Soler i Mas, de Navarcles.

Aquesta producció serà la quar-
ta de Manresa Teatre Musical, pre-
cedida de Mary Poppins (2012), La
bella i la bèstia (2013) i Hairspray
(2014). Els anteriors espectacles
van omplir un total de 20 fun-
cions, amb més de 6.000 especta-
dors que van passar per les buta-
ques dels teatres de Navarcles,
Manresa, Solsona i Berga. Moulin
Rouge, a diferència de les anteriors
produccions de MTM, tindrà do-
ble elenc, que s’anirà alternant. 

L’espectacle tindrà a escena 80
actors, que interpretaran, ballaran
i cantaran durant 2 hores i 15 mi-
nuts. El musical el dirigeix David
Bacardit, que juntament amb Síl-
via Santamaria i Àngels Fusté, han
adaptat el guió. Jordi Gener n’és l’a-
judant de direcció, mentre que les
coreografies estan dirigides per
Pablo Testa, i la vocal queda sota el
guiatge d’Elisabet Paulet. Enguany,
com expliquen des de MTM, s’ha
potenciat el disseny del vestuari i

l’escenografia, creada per posar
en relleu, sota un mateix concep-
te estètic, «l’aposta per l’anacro-
nisme que embolcalla la història,
on es barregen elements contem-
poranis amb d’altres de propis del
segle XIX». Pel que fa al vestuari,
tots els vestits han estat dissenyats
i confeccionats expressament per
a cadascun dels personatges, «fins
arribar a més de quatre-cents can-
vis de roba».

L’argument de l’obra, situat en el 
París del 1900, té com a protago-
nista un noi bohemi, en Chris-
tian, que s’enamora de la Satine,
l’actriu principal del Moulin Rou-
ge, davant l’amenaça del poderós
Duc. Una història d’amor, passió i
desengany amb un final vibrant.
Després de l’estrena, l’espectacle
farà una gira durant els propers
mesos per la Catalunya Central, i
es podrà veure a Solsona (3 i 4 d’oc-
tubre), Manresa i Berga. 

Manresa Teatre Musical oferirà
l’any que ve, per primer cop a la
seva història, dues produccions: els
alumnes més grans interpretaran
Hello Dolly, mentre que els més pe-
tits, com a novetat, tindran un es-
pectacle de gran format per a ells.
El muntatge escollit ha estat una
versió adaptada de Mary Poppins,
que MTM va presentar el 2012.
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MTM estrena a
Navarcles el
seu particular
«Moulin Rouge»

L’escola manresana porta aquest cap de
setmana a l’Auditori Agustí Soler i Mas una
adaptació lliure del film de Baz Luhrmann
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Escenarisd’Entrada

L’ESPECTACLE

Lloc: Auditori Agustí Soler i mas. Navarcles.
Dies i hores: dissabte, a les 19 h; diumenge,
a les 18.00 h Direcció artística i escènica:
David Bacardit.Direcció coreogràfica: Pablo
testa Grosbaum. Direcció musical: Elisabet
Paulet. Guió i traduccions: Sílvia Santamaria,
David Bacardit i Àngels Fusté. Entrades: 15
€. Venda: taquilles del teatre.

«Moulin Rouge»

Una escena del musical, que es podrà veurà aquest dissabte (19 h) i diumenge (18 h) a Navarcles

mtm

mtm

Oferta subscriptors: si veniu a les nostres 
o�cines a partir del dimarts 8,

obtindreu un 2X1. Promoció limitada.


