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Sabadell
recupera
l’emblemàtic
TeatrePrincipal

Josep Maria Codina
SABADELL

Després de més de tres anys
d’obres i una inversió de 9
milions d’euros, Sabadell re-
cupera l’emblemàtic Teatre
Principal, un històric edifici
del 1863 que, després de
canvis d’activitat i intents
frustrats de recuperació, es
va anar degradant a causa
del seu desús. El 12 de gener
obrirà les portes amb En
Pólvora, el muntatge del
TNC que retrata els inicis de
la Catalunya tèxtil, de la
qual Sabadell és també pro-
tagonista. En la figuració hi
participen sabadellencs dels
grups teatrals de la ciutat.

Els actes d’inauguració
s’allargaran tres mesos amb
actuacions d’entitats rela-
cionades amb l’art escènic i
com a símbol de recupera-
ció de l’espai per a la ciuta-
dania. Així ho va explicar
l’alcalde, Manuel Bustos,
dient que el Principal “és un
centre cultural de tots i per
a tots”, que juntament amb
d’altres projectes de recu-
peració del patrimoni, vol
convertir Sabadell en “la
primera ciutat en oferta,
promoció i producció tea-
tral”, comptant amb la Fa-
ràndula i el Teatre del Sol.
Bustos va dir que el nou te-
atre “és un referent per a la
ciutat que recupera la his-
tòria amb la tecnologia del
segle XXI”. Després de la
llarga inauguració, el teatre
farà una programació hete-
rogènia que satisfaci la ma-
joria dels ciutadans.

Les obres han consistit a
enderrocar l’escenari per
fer-lo de nou amb els ele-
ments i la tecnologia més
avançada, cosa que perme-
trà canvis escenogràfics
motoritzats. També s’han
reforçat les parets i consoli-
dat l’estructura respectant
aquells elements caracte-
rístics de l’arquitectura i
l’ornamentació. ■

Elgaitersimfònic
Carlos Núñez actua amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
aquesta nit al Palau de la Música en el marc del Festival del Mil·lenni

Pere Pons
BARCELONA

Pocs músics han demostrat
la capacitat d’adaptació, go-
sadia i risc de Carlos Núñez
(Vigo, 1971). Amb un ins-
trument, la gaita, més iden-
tificat amb l’època medieval
que no pas amb el segle
XXI, aquest músic ha tre-
ballat al costat d’icones del
rock com Bob Dylan o The
Rolling Stones; ha tingut el
padrinatge de The Chief-
tains i ha construït una car-
rera farcida d’èxits com la
banda sonora de la pel·lícu-
la Mar adentro.

Entre els que admiren la
seva feina hi ha els respon-
sables del Festival del
Mil·lenni, que l’han tornat a
programar. L’actuació però,
prevista per a aquesta nit,
parteix d’una premissa es-
pecial. “És una ofrena per
part del festival que agraei-
xo amb molt de gust”, ex-
plica el músic. “Em van pro-
posar actuar i van posar al
meu servei l’Orquestra Na-
cional Clàssica d’Andorra
(ONCA). Davant una ocasió
així no vaig poder resistir-
m’hi”, comenta.

Núñez considera que
aquesta és una oportunitat
excel·lent per fer conviure
en un escenari l’eclecticis-
me que el caracteritza.
“D’una banda, em permetrà
mostrar els treballs que he
estat fent al Japó amb Ryui-
chi Sakamoto i amb Hayao
Miyazaki, que és una mena
de Walt Disney de l’anima-
ció japonesa; des del vessant
més clàssic mostraré que el
cèlebre Capriccio espagnol
de Rimsky Korsakov té més
referències del nord de la
Península que no aires del

sud; reintepretaré aquella
melodia gallega recuperada
per Alan Lomas –The Pan
Pipper– que Gil Evans i
Miles Davis van incloure en
la seva obra mestra Sket-
ches of Spain; estrenaré
una peça dedicada a la cul-
tura aborigen nord-ameri-
cana –Sinfonía Kakapelli–
i inclouré alguns fragments
de bandes sonores”.

Material, idees i reperto-
ri no li falta a un músic que
tan aviat parla de The Who
i Jimmy Hendrix com de
Sarasate, amb qui confessa
sentir-se molt identificat.

“Ell va compondre la muñe-
ira més difícil que existeix,
que, curiosament, té la ma-
teixa melodia que El noi de
la mare, i a través del seu
romanticisme estableix un
enllaç entre música tradici-
onal i música clàssica que jo
em permeto referendar”.

Nou disc a la primavera
No és la primera vegada
que Núñez es posa al cap-
davant d’una orquestra
clàssica. Arribat el mo-
ment de parlar de nous rep-
tes apareix Rufus Harley,
músic de jazz recentment

desaparegut que va incor-
porar la gaita a la família
d’instruments jazzístics a
part de ser un dels comp-
tats músics negres amb un
sac de gemecs entre mans.
“L’Àfrica negra i el conti-
nent llatinoamericà són
dos espais molt grans que
tard o d’hora exploraré”.
Ara per ara, però, el més ca-
lent és a l’aigüera i el seu
concert d’aquest nit servirà
de preludi al disc que amb
la confiança renovada per
Sony-BMG presentarà a la
primavera amb el títol de
Cinema do mar. ■

Carlos Nuñez i la seva gaita faran de les seves aquesta nit al Palau de la Música ■ FESTIVAL DEL MIL·LENNI

El músic gallec
farà conviure a
l’escenari
l’eclecticisme
estilístic que el
caracteritza


