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La Banda de
Música de
Sabadell va
actuar a Can
Balsach

Reunió de
bandes
juvenils
a la ciutat

L’escriptor
Vicenç Villatoro
va signar llibres
dissabte a
la Llar del Llibre

Signatura
de llibres
per Sant
Jordi

La sarsuela en mans de l’OSV és un gènere per redescobrir ■ EFRÉN MONTOYA

Lasarsuela
reviu
l’esplendor

Grans autors com Chapi, Serrano
o Barbieri prenen una nova dimensió
amb l’Orquestra Simfònica del Vallès

Montse Barderi
SABADELL

Hi ha gèneres que estan in-
justament associats a gene-
racions passades, televisi-
ons en blanc i negre i vells
èxits de quan els gustos
musicals eren uns altres.
Afortunadament, l’Orques-
tra Simfònica del Vallès
s’entesta a fer-nos revisar
aquests prejudicis, i a fe de
Déu que els hem de donar
les gràcies.

De fet, a aquestes alça-
des de la temporada cal fer
confiança a la nostra or-
questra no pas perquè si-
guin innovadors, renova-
dors, insòlits (el concert
amb Pasión Vega, Cartes
d’amor dels germans Men-
delssohn...), sinó perquè si
porten el segell de la Simfò-
nica és garantia de qualitat
i d’espectacle digníssim.

I dic, espectacle i no con-
cert perquè tot es posa en
solfa per oferir el millor
muntatge: la il·luminació
(en aquesta ocasió l’artista
resident Jordi Godall hi es-
tava a darrere), els vestua-
ris, els detalls i la interpre-
tació dels protagonistes.

Una producció pròpia
Sarsuela, romances d’a-
mor és una producció prò-
pia de l’orquestra que ha

des del que entenem com a
bona música.

Els millors sons
Clàssics de sempre que so-
naven com mai: Els prelu-
dis d’El Tambor de Grana-
deros, i d’Agua, Azucarillos
y Arguardiente, tots ells
amb els magnífics arranja-
ments que donaven a la
música diversos plans d’au-
dició: la conegudíssima tor-
nada embolcallada per tota
la riquesa orquestral amb
sons de rerefons, tempos
inesperats i scherzos que
podien complaure qualse-
vol aficionat.

La gran estrella de la nit
va ser Beatriz Jiménez
Marconi, una soprano que
va guanyar el Concurs Mir-
na Lacambra i que va acce-
dir a l’Escola d’Òpera de Sa-
badell. El seu posat: d’alti-
vesa múrria tan pròpia
d’aquests papers units a la
seva veu van causar crits
d’emoció des dels seients
del públic.

La nit es va completar
amb les actuacions del te-
nor Salvador Carbó i el que
ja no és cap jove promesa
en el món de la direcció,
sinó tot un talent consoli-
dat que deixa l’ànima en
cada projecte: el director
de l’orquestra, Rubén Gi-
meno. ■

La sarsuela
convida a cantar,
a gaudir, a sentir
la vida des de la
broma, des de
la picardia

estat al Teatre Romea del 6
al 12 d’abril i que la nit de
divendres va fer la seva es-
trena sabadellenca amb el
teatre ben ple i amb un pú-
blic amb més ganes de pas-
sar-ho bé que en un concert
més tradicional.

I és que això és el que,
precisament, té la sarsue-
la, que convida a cantar, a
gaudir, a sentir la vida des
de la broma, des de la picar-
dia intel·ligent però també

Minientrevista

Rubén Gimeno
L’actual director de l’Orquestra Simfònica del Vallès és
Rubén Gimeno. Va ser nomenat per a la temporada
2009-2010 i és considerat un dels directors espanyols
més rellevants de la seva generació. Nascut a València,
es va formar com a violinista a Brussel·les.

Digui’m quatre prejudicis
que hem de superar imme-
diatament pel que fa a la
sarsuela.
Que és una música de se-
gona categoria. És un gè-
nere musical tan bo com

qualsevol altre, només
que es porta a terme amb
menys suport.

Valori el concert de diven-
dres.
En aquest concert es pot

veure amb tota la seva es-
plendor perquè darrere hi
ha una gran orquestra i
dues grans veus.

Hi ha sarsuela catalana?
I tant, molts autors.
L’exemple més conegut és
Cançó d’amor i de guerra
i la Legió d’Honor de Rafa-
el Martínez Valls.

Es coneix?
Es coneixia. És un gènere
per redescobrir, que actu-
alment cal tornar a escol-
tar i recuperar, ja que avui
dia gairebé no es repre-
senta.

Què hi podem trobar les
noves generacions anant a
escoltar sarsuela?
Vitalitat, alegria. Són con-
certs molt optimistes. La
sarsuela ho té tot per pas-
sar una bona estona sense
renunciar a la qualitat
musical ni tampoc a les
grans veus.


