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Rachel Tucker (Wicked, We Will Rock You) i que ara fa poc ha treballat amb Sting en el seu últim
espectacle musical a Broadway, i la portuguesa Madalena Alberto (Evita, Cats, Los Miserables),
que ja va estar a Barcelona i va oferir un concert a l'Auditori l'any 2015, dues indiscutibles grans
dives del West End de Londres i de tots els grans musicals de Broadway, van oferir-nos ahir a la
tarda als mitjans, amb les seves veus de somni, algunes de les peces del repertori que cntaran al
concert Broadway & West End Divas el proper 7 de juliol al Festival Jardins de Pedralbes.

La presentació va tenir lloc a l'hotel Omm, i no cal dir que tots els hostes que passaven pel vestíbul
-que era on ens van cantar- es quedaven bocabadats amb les seves veus. No es va quedar gens
enrere el Mestre Miquel Tejada, que si bé a l'espectacle dirigirà un orquestra de més de 40
músics, veure'l a ell tocant els teclats, sol, sense partitures i amb la seva visible passió i absoluta
entrega, va ser tot un regal. Madalena Alberto va cantar la preciosa I dream a dream d'Els
Miserables i Rachel Tucker Defying Gravity de Wicked , d'on encara avui n'és una de les
protagonistes. Ens va explicar que ha format part del musical durant 3 anys a Londres, un sencer a
Broadway i, en total, pensa que l'haurà interpretat un miler de vegades.

A l'espectacle hi haurà 4 dives; Victoria Hamilton-Barritt (West Side Story, In The Heights); Marisha
Wallace (Dreamgirls, Aladdin), a més de Madalena Alberto i Rachel Tucker. Serà una actuació
única a tot l'Estat espanyol i, de moment, irrepetible. Al costat d'elles, l'orquestra simfònica Furius
Music Orchestra, formada per més de quaranta músics i dirigida pel mestre Miquel Tejada, tocarà
algunes de les peces més conegudes dels musicals més famosos de la història, en un repertori
creat especialment per a aquesta vetllada i format per algunes cançons tan conegudes com
Memory (Cats), All That Jazz (Chicago), Take or leave em (Rent) o Defying Gravity (Wicked). Si
ahir a la tarda ja va ser inoblidable, segur que la del 7 de juliol serà tota una experiència per als
amants dels musicals. Tejada assegura que amb l'orquestra "les peces sonaran exactament com
als teatres." Les artistes van prometre que, a banda dels temes tan coneguts que tothom espera,
també prepararan duets i altres sorpreses.

L'espectacle és ja la cinquena edició de l'Homenatge als Musicals, que prepara cada any el
Festival de Pedralbes.


