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‘Singing Talent Show’, l’espectacle 
familiar de les germanes Torras
La Companyia M&M prorroga al Teatre Gaudí per quarta vegada

C. C. 

Una productora de dibuixos 
animats busca protagonista 
(masculí o femení) per la se-
va nova gran producció musi-
cal i amb aquest fi munta un 
càsting per a un concurs ano-
menat Singing Talent Show, on 
s’hi presentaran molts perso-
natges de diverses pel·lícu-
les de dibuixos animats, can-
tant fragments de les seves 

cançons més conegudes.
Així arrenca el ja conegut es-

pectacle de la comanyia M&M 
de les sabadellenques Maria i 
Marta Torras. Donat que s’han 
exhaurit moltes funcions al 
Teatre Gaudí de Barcelona, 
han decidit prorrogar-lo, i ja 
van per la quarta vegada.

Presentat com un «musical 
familiar, ideal per a tots els 
públics», aquest Singing Talent 

Show permet descobrir què 

se n’ha fet després de tots 
aquests anys de molts per-
sonatges universals... i com-
provar si van complir el vell 
tòpic de «viure feliços i menjar 

anissos». Després d’aquella 
gira catalana de Somriures i 

llàgrimes, les Torras fan aquí 
un viatge musical per les pel-
lícules de dibuixos animats, de 
les més clàssiques a les més 
actuals.

A la companyia M&M les 
actrius Maria i Marta Torras 
comparteixen la direcció amb 
el músic Juan Diego Fidalgo, 
que hi toca el piano en direc-
te. L’equip creatiu d’aquest 

nou espectacle està encapça-
lat per Benjamí Conesa amb 
Maria Torras d’ajudant de di-
recció. Al repartiment figura 
la col·laboració especial de 
Roger Pera, a més de Dani 
Claramunt, Fedor de Pablos, 
Cristina Anchuela, Josep Gó-
mez i Claudia Gregorio. Les 
funcions s’allarguen fins el 28 
de gener (dissabtes a les 17h. 
i diumenges a les 12h; 20 eu-
ros/25% de dte. a menors) n

Dos moments d’aquest espectacle on es retroben per cantar els prínceps, princeses, dolents i personatges entranyables dels films d’animació
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Les funcions 
s’allarguen fins el 
28 de gener en 

dissabte i diumenge

Una de les funcions al cafè-teatre de Sant Oleguer

REDACCIÓ

Total Enjoy acomiada aquest 
dijous dia 11 l’espectacle que 
ha ofert amb una gran acollida 
aquest Nadal a l’Espai Àgora 
de Sant Oleguer (Sol i Padrís, 
93).

Es titula Natural i a través de 
la música, la dansa i la parau-
la, vol fer reflexionar sobre la 
situació del planeta que habi-
tem, com està i que hem de 
fer per llegar-lo en les millors 
condicions als nostres des-
cendents. Però ho fa amb vo-
luntat d’entretenir amb un es-
pectacle musical i coreogràfic 
molt amè.

El dirigeix la ballarina i co-
reògrafa Elisabeth Ollé, amb 
ballarins de l’Escola de Dansa 

Bots de Sabadell (Cèlia Salme-
rón, Anna Gallés, Bernat Pe-
nas, Claudia Caparrós, Roser 
Prat i Mariona Quirante) i els  
actors Sandra Esteban i Joan 

Salido. Funció a les 21 hores 
(10 euros amb consumició in-
closa; info@agorasabadell.cat 
i sms/WhatsApp al número 
60979 01 76) n

Comiat de l’espectacle «Natural»  
a l’Espai Àgora aquest dijous
Ho dirigeix Elisabeth Ollé amb ballarins de l’escola Bots
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