
EL XOU HA DE CONTINUAR Amb aquest lema acaba el musical «Moulin Rouge» que ahir va estrenar Manresa Teatre Musical (MTM) a
Navarcles amb un ple absolut i del qual avui es farà una segona representació al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. El públic va aplaudir el
muntatge, de més de dues hores, que es va dividir en dues parts i que va reunir un centenar d’artistes a l’escenari
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El teatre-auditori Agustí Soler i
Mas oferia una imatge de ple ab-
solut en l’estrena del musical Mou-
lin Rouge que ahir hi presentava
Manresa Teatre Musical (MTM).
Estaven plenes les butaques de la
sala i, també, estava ple l’escena-
ri amb el centenar d’artistes que al
llarg de més de dues hores van
anar apareixent cantant, ballant i
mantenint l’atenció dels especta-
dors amb una adaptació lliure d’a-
questa  coneguda pel·lícula que va
protagonitzar Nicole Kidman i
Ewan McGregor.

Llum i color a dojo i gent de to-
tes les edats a l’escenari. El mun-
tatge oferia un acurat vestuari
amb nombrosos canvis i una es-
cenografia molt versàtil que do-
nava opció de passar d’una esce-
na a l’altre on transcorria l’acció
amb molta rapidesa. En una his-
tòria que té lloc a París no hi podia
faltar el símbol per excel·lència
d’aquesta ciutat, la torre Eiffel,

que també apareix a escena a la
primera part en una escena pro-
tagonitzada pels dos personatges
principals, Satine i Christian, en-
carnats en aquesta funció per Sò-
nia Catot i Daniel Pérez que van
brillar amb llum pròpia. 

Tractant-se d’una adaptació
lliure, MTM incorpora cançons
d’artistes actuals, com Beyoncé i
Lana del Rey, que a la pel·lícula no
hi apareixen. També i, per primer
cop, el muntatge té dos elencs
protagonistes. El musical, una his-
tòria d’amor al París del 1900 in-
corpora elements dramàtics però,
també deixa espai per als somriu-
res, en especial, quan apareix el
personatge del Duc, que ahir po-
sava, encertadament en escena,
Toni Díaz Pujante.

El públic va aplaudir una re-
presentació que va acabar amb tots
els actors cantant l’immortal tema
de Queen, The Show Must Go On,
i amb tot l’equip tècnic i organit-
zadors dalt l’escenari. Fins avui.
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«Moulin Rouge»
de Manresa
Teatre Musical
brilla en l’estrena
a Navarcles
Les 350 localitats del teatre-auditori Agustí

Soler i Mas es van omplir i avui, segona funció
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TRES IMATGES DEL MUSICAL «MOULIN ROUGE» QUE AHIR MTM ESTRENAVA A NAVARCLES. Sònia Catot i
Daniel Pérez encarnant els protagonistes del muntatge, interpretant una cançó al voltant d’una particular torre Eiffel a
l’escenari del teatre-auditori Agustí Soler i Mas El Duc, en un paper interpretat per Toni Díaz Pujante, en un
moment de la representació d’ahir Roxanne, un dels altres personatges destacats del muntatge de Manresa
Teatre Musical. Avui hi ha una segona representació
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L’ARTISTA VISUAL QUIM MOYA,
que al costat del fotògraf també
bagenc Oriol Segon són els
responsables del projecte Presents,
va pintar ahir en directe sobre una de
les fotografies de gran format situada
al costat de la plaça de les Nacions.
Presents són una desena
d'autoretrats de gran format de
targarins i targarines. Els espectacles
familiars de carrer van omplir Tàrrega.



Quim Moya
pinta en directe
a Tàrrega

ESTELA BUSOMS/ACN

Desde allá, opera prima del veneçolà Lorenzo Vigas, es va endur ahir,
contra tot pronòstic, el Lleó d’Or a la millor pel·lícula de la 72 Mostra de
Venècia, amb una història íntima i social alhora, centrada en la vida d’Ar-
mando (un gran Alfredo Castro), un tècnic dental homosexual que bus-
ca joves amb qui mantenir relacions en una Caracas molt convulsa. El
Lleó de Plata al millor director va recaure en l’argentí Pablo Traper El clan
i la cinta d’animació Anomalisa, de Charlie Kaufman i Duke Johnson el
Gran Premi del Jurat. Pel que fa a les interpretacions, el francès Fabrice
Luchini va guanyar la Copa Volpi al millor actor pel paper de jutge a la
pel·lícula L’hermine, de Christian Vincent; i la italiana Valeria Golino ho
va fer per Per amor vostro, de Gaudino. I Boi neon, de Gabriel Mascaro,
es va endur el premi especial del Jurat de la secció Orizzonti.
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Lorenzo Vigas guanya contra pronòstic el
Lleó d’Or de Venècia amb «Desde allá»
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