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● L’Espai Brossa de Bar-
celona es deixa seduir per
la màgia amb un especta-
cle de Hausson, codirector
de la sala, l’octubre vinent.
Piso de charol recrea co-
reografies de Busby Ber-
keley dels anys trenta, com
a reacció al crack del 29.
També hi haurà màgia en
la sessió de dimarts, que, a
partir d’enguany, ja no for-

ma part de la temporada.
Periòdicament es convida-
ran els millors il·lusionis-
tes d’abast internacional,
sense oblidar la segona
edició de les 12 Hores de
Màgia, previstes per a la
Mercè amb mags de la ca-
sa.

L’Espai Brossa va obrir
la temporada a principi de
mes amb la peça satírica
Sol, sota el sol, una drama-

túrgia d’Artur Trias sobre
articles de Francesc Trabal.
Aquest membre de la Colla
de Sabadell, impulsada
també per Joan Oliver i Ar-
mand Obiols, van revolu-
cionar el Diari de Sabadell
i, posteriorment, prendrien
plaça a Barcelona creant la
Institució de les Lletres Ca-
talanes. La peça de Trias
beu de la sornegueria i
l’humor blanc de Trabal,

que remet als acudits més
costumistes d’El Be Negre.

La sala alternativa, fidel
a la seva voluntat de donar
veu a autors oblidats, tam-
bé pretén aixecar tres peces
de teatre de Baltasar Porcel
aquest curs, amb el suport
del Teatre Principal de Pal-
ma, així com recordar Es-
priu (25 anys de la seva
mort) i els cent anys del
naixement de Genet.

El Brossa es contagia de la màgia
i recupera Trabal, Porcel i Espriu

J.B. / Barcelona

el concert inicial sembla que l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès l’ha encertat en incorporar
un director competent especialment, pel que

vam poder sentir, en la música del segle XX. La seva
9a simfonia de Dmitri Xostakòvitx va ser molt ben
executada i, com ens va fer notar el director en un
breu parlament previ, vam copsar la ironia del com-
positor de fer una simfonia àgil i curta quan els que la
hi van encarregar esperaven una obra solemne, a l’al-
tura del seu precedent beethovenià, destinada a exal-
çar el triomf soviètic sobre el nazisme a la fi de la Se-
gona Guerra Mundial. Xostakòvitx ja devia suposar
quin pa s’hi menjava, en un alliberament que si es-
bandia un absolutisme n’hi imposava un altre.
L’obra és bella, fa lluir els solistes i permet apreciar
l’estat de gràcia d’una secció de vent que hi té un es-
pecial protagonisme. La propina amb què ens van
obsequiar: un fragment de la suite de l’Amor brujo,
concretament la Danza del fuego, que també va ser
interpretat amb la contundència justa.

El concert, però, no va ser tan rodó en la primera
part. L’orquestra va retre tribut a un dels compositors
més interpretats, el sabadellenc Benet Casablancas,
fent una versió una mica de tràmit amb l’obra de títol
tan literari com Intrada sobre el nom de Dalí. Des-
prés vam tenir l’ocasió de sentir una violinista molt
jove, de vint anys, l’austríaca Alexandra Soumm,
que va fer una versió impecable del Concert per a
violí i orquestra op. 61, de Ludwig van Beethoven.
El lirisme primaveral de la intèrpret no va anar en la
mateixa ona que el director, amb excepció del segon
temps, un larghetto exquisit. Gimeno va dirigir un
Beethoven desinhibit, molt lineal, sense implicar-
s’hi gaire, contrastant amb una violinista supercon-
centrada. També podria ser que en una presentació
hagin preparat molt més l’obra d’orquestra sola que
no pas el concert, on el pes es comparteix amb el so-
lista. La Soumm no la va encertar oferint una endi-
moniada propina de Paganini que cal reservar als su-
perdotats perquè no soni fragmentada. Va ser, però,
molt aplaudida pel públic i pels músics de l’orques-
tra. La impressió global, com hem dit al principi, va
ser bona i si aconsegueix prou temps per treballar bé
les obres, l’OSV ens pot seguir oferint concerts de
qualitat.

Orquestra i director han volgut també innovar en
la forma. En primer lloc, conviden tres o quatre per-
sones del públic a seure entre els músics. Després el
director fa breus explicacions del que tocarà i, com a
propina, anticipa una peça del proper concert.
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Els del Vallès
estrenen director

� Programa: obres de Casablancas, Beethoven i
Xostakòvitx per l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Alexandra Soumm (violí). Rubén Gimeno (director)
Lloc i dia: Cicle de Concerts Simfònics del Palau
de la Música Catalana. Barcelona, 19 de setembre.
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● Aquest cap de setmana
se celebra la dinovena edi-
ció de les Jornades Euro-
pees del Patrimoni, que
oferiran més de 450 activi-
tats gratuïtes en 200 muni-
cipis d’arreu de Catalu-
nya. La cita cultural de tar-
dor, que un any més té un
accent especial dedicat als
joves, ofereix un ampli
conjunt de propostes, com

ara visites guiades, con-
certs, tallers infantils, con-
cursos, etc. Dos exemples:
una passejada per les runes
d’Empúries per conèixer
la troballa de l’Esculapi fa
cent anys o un concert a
Breda dins el centenari Al-
béniz. Les jornades les co-
ordina el Museu d’Histò-
ria de Catalunya amb la
col·laboració de les enti-
tats municipalistes.

Més de 450 activitats
gratuïtes en les Jornades
Europees del Patrimoni
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