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El Musical Més Petit torna a Castellar amb l'Orquestra de Cambra
de Granollers

Dijous 27 de novembre de 2003
El dissabte 29 de novembre a Girona, el diumenge 30 de novembre a Castellar del
Vallès, la nit de cap d'any a Barcelona i l'1 de gener a Granollers seran les úniques
ocasions en què el públic de Catalunya podrà gaudir de l'espectacle Jugant a
Rodgers de la Companyia El Musical Més Petit. Un espectacle que compta amb la
col·laboració de l'Orquestra de Cambra de Granollers. L'Auditori Municipal de
Castellar acollirà aquest diumenge aquest muntatge, després d'haver-se estrenat ja al
municipi, a la Sala de Petit Format de l'Ateneu, el passat 24 i 26 de gener de 2003.
En aquella ocasió l'espectacle estava format per quatre cantants i un pianista. En
aquesta propera cita seran "vint els músics de l'Orquestra de Cambra de
Granollers que acompanyaran els components de l'espectacle", segons ha
explicat el director del Musical Més Petit, Daniel Anglès. El projecte d'unir
l'espectacle Jugant a Rodgers amb l'Orquestra de Cambra de Granollers va néixer
quan el director de la formació instrumental vallesana, Francesc Guillén, va veure el
muntatge al Versus Teatre de Barcelona. "Tan bon punt Guillén va veure el
nostre espectacle va contemplar la possibilitat d'orquestrar-lo ja que la música
de Rodgers està molt pensada per fer amb orquestra", ha subratllat Anglès. Serà
la primera vegada que un espectacle de cançons de Rodgers va acompanyat d'una
orquestra en directe. "Les dimensions que agafen els temes interpretats amb
l'Orquestra de Cambra de Granollers són impressionants", ha destacat Anglès.
Jugant a Rodgers és un musical de petit format que homenatja el compositor
americà Richard Rodgers oferint un repertori d'alguns dels seus temes més
destacats. Són cançons que han musicat espectacles com Oklahoma, Carousel,
Sonrisas y Lágrimas, entre d'altres. Un muntatge interpretat per Daniel Anglès,
Patrícia Paisal, Elvira Prado, Tamara Quiogue i el pianista Xavier Torras. Segons
Anglè,s tots els temes triats "estan impregnats de màgia perquè la música de
Rodgers emociona i transmet felicitat". Fa un més d'un any que el projecte Jugant
a Rodgers es va gestar a Castellar del Vallès. És per aquest fet que la Companyia El
Musical Més Petit ha triat aquest municipi com una de les quatre poblacions on es
representarà aquest espectacle que ara amb la 'Orquestra de Cambra de Granollers
representa tota una novetat. "Esperem que molts dels castellarencs que no van
poder veure el muntatge al gener, puguin gaudir ara d'aquesta proposta molt
més madura pel rodatge que ha fet i molt més impressionant per la presència
de l'Orquestra", ha destacat Anglès.
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