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ESPECTACLES

«Singing Talent Show», un musical 
familiar amb personatges dels contes
Les germanes Marta i Maria Torras, de la cia M&M, captiven al Teatre Gaudí
Els prínceps, 
princeses, malvats i 
altres personatges 
entranyables dels 
contes i pel·lícules 
d'animació viuen una 
segona vida, plena 
de color, al barceloní 
Teatre Gaudí, on està 
en cartell fins el 18 de 
juny aquest «Singing 
Talent Show».

CARLES GASCÓN

Artífex d'aquell celebrat 
Somriures i llàgrimes que va 
girar per tot Catalunya, i més 
recentment del Musical de Mu
sicals, la companyia M&M sor
prèn ara petits i grans amb un 
musical de nova creació que, 
per resumir-ho a la seva mane
ra, juga a descobrir si els per
sonatges de dibuixos animats 
i contes »és veritat allò que 
diuen que van viure feliços per 
sempre més...* 1’.

Un total de vuit cantants-ac- 
tors -quatre nois i quatre 
noies- dónen vida a la Venta
focs, l'Elsa i l'Anna de Frozen, 
Hèrcules, Rapunzel, Úrsula... 
amb un moment dedicat als 
«clàssics» com la Bella Dor
ment, Mary Poppins, El llibre

de la selva, Peter Pan o Pino- 
txo. «Es trobaran tots junts per 
escollir qui protagonitzarà la 
nova pel·lícula. Amb aquesta 
excusa veurem el que els ha 
passat durant tots aquests an
ys deprés de fer les seves pe
l·lícules». Aquest és el Singing 
Talent Show que es va estrenar 
el 13 de maig i es podrà veure 
fins el 18 de juny en funcions 
de dissabte (17h) i diumenge 
(12h) al Gaudí.

«Com que és de creació prò
pia, hem treballat els perso
natges com he m volgut, i ho 
hem enfocat especialment als 
pares», matissa la sabadellen- 
ca Marta Torras. Ella i la seva 
germana Maria no només són 
intèrprets sinó que també as
sumeixen part del guió, l’aju
dant de direcció, la coreografia 
o la producció.

Dirigt per Benjamí Conesa, 
el repartiment inclou també

Hugo Riveras, Dani Claramunt, 
Josep Gómez, Cristina Anchue- 
la, Claudia Gregorio i el mateix 
Conesa. Tots amb variada ex
periència en els musicals i el 
teatre.

Benjamí Conesa, per exem
ple, té un Premi Butaca al Mi
llor Actor de Musical 2014 per 
la seva interpretació de Mickey 
Johnstone al musical Germans 
de sang.

Les Torras, recordem-ho, van

debutar aquí després d’una 
estada a Londres amb aquell 
From London to Barcelona, que 
es va veure al Teatre del Sol i 
el Teatre Sant Vicenç.

Arranjaments en català

Quant a Singing Talent Show, si 
bé el divertit text és de nova 
creació, les cançons són les 
que coneixem de les pel·lícu
les i musicals, tot i que «amb 
arranjaments espectaculars» 
de Juan Diego Fidalgo, el pia
nista que acompanya en direc
te totes aquestes cançons. 
L’espectacle és en català. 
Dels intèprets, Claudia Grego
rio és la més jove. Als seus 14 
anys fa de Sireneta i Anna de 
Frozen.

«Ha quedat molt bonic, ple 
de color... La gent surt molt 
sorpresa!», assegura Marta To
rras, que insisteix en la singu
laritat que es tracta de teatre 
musical de nova factura. «És 
Important que se sàpiga que 
es fan espectacles de creació 
pròpia i que estan molt bé. 
Potser no sortim a la televisió 
perquè no tenim noms medià- 
tics però igualment val la pena 
de veure, i penso que s'han de 
recolzar».

Per cert, estan mirant que el 
seu nou Musical de Musicals 
pugui fer temporada a Barce
lona ■

Escolars interpreten 
«Cantem Àfrica» dijous al 
matí a la PI. de Sant Roc
Hi participen 348 nens de sis centres

c. c.

El projecte «Cantem Àfrica», 
que va arribar al Teatre Prin
cipal el passat novembre en 
forma de concert solidari amb 
cançons tradicionals africanes 
adaptades a corals catalanes, 
ha tingut continuïtat.

Al llarg d'aquest curs, dins 
el programa municipal «Ciutat i 
escola», han treballat el mate
rial musical els centres Agnès 
* il, Francesc Bellapart, 

'el Carme, Joanot Ali- 
Maragall i Nostra 
total de 348 nens

i nenes, mostraran el resultat 
amb un espectacle que arriba 
aquest dijous (coincidint amb 
el Dia Mundial de l’Àfrica) a les 
11 del matí a la plaça de Sant 
Roc, amb la col·laboració de 
l'Ajuntament.

Amb diferents formacions 
interpretaran mitja dotzena de 
cançons, com Kaana kumbo, 
Miniyamba o Kokorikoo. Al 
final entonaran juntes Daouda 
Sane, una tradicional man
dinga en homenatge a aquest 
músic, un dels gran griots i 
percussionistes de l'ètnia 
mandinga, i que parla del

FUNDACIÓ MAIN

Un dels tallers dels escolars amb els músics senegalesos

poder de la percussió per fer 
ballar la gent.

El projecte musical I solidari 
«Cantem Àfrica» està promo
gut per l'Associació Afroca- 
talana d'Acció Solidària i la 
Fundació Main amb la col·la
boració del músic i director de 
formacions corals Jordi Lluch.

L’objectiu és fer servir la 
música com a «eina per unir

cultures i crear entorns de 
pau i de defensa dels drets 
dels infants i que cerca l'apro
ximació a la música africana 
popular i el suport als projec
tes de cooperació amb infants 
del carrer de Moçambic i amb 
infants orfes del Senegal». 
Actuarà de narrador Pau Tarru- 
ell, de la cia. Bufanúvols. L'ac
tuació és oberta a tothom ■

Didàctica sobre 
«Parlar i sentir- 
hi a través de la 
física»

REDACCIÓ

En el marc del del programa 
de «Nit de la Ciència i el Co
neixement a Sabadell», l'au
ditori de la Fundació Bosch
i Cardellach (Indústria, 18} 
acull aquest dimarts (19.30; 
entrada lliure) una ponència 
a càrrec de Ramon Bamadas 
Rodríguez sobre «Parlar i sen
tir-hi a través de la física (re
creativa)». En aquesta «Didàc
tica Musical» organitzada per 
Joventuts Musicals, el profes
sor de Biofísica farà una ulla
da als mecanismes implicats 
a la parla i l’oïda, amb algunes 
demostracions simples ■


