
36 Diari de Sabadell E S P E C T A C L E S Dissabte, 6 de juliol del 2013

LLUÍS FRANCO

Javier Mateos, violinista de la Simfònica, assajant ahir amb la corda de la Jove Orquestra Simfònica del Vallès

La Jove Simfònica s’atreveix amb la 
«Simfonia del Nou Món» de Dvorack
L’entusiasme dels joves intèrprets desbordarà diumenge La Faràndula

JOSEP ACHE

Per la viola Lara Campaña, 
alumna del Conservatori de 
Sabadell, «aquesta setmana 
d'assajos i el concert amb la 
Jove Simfònica són del millor 
que visc cada any».

Empresària de professió 
(porta la papereria familiar al 
carrer Dr. Moragues de Barberà 
del Vallès) i músic de vocació, 
aquest és el seu tercer any en 
el projecte juvenil de l'orques

tra sabadellenca. I, per l'any 
que ve. espera superar l’exa
men d'ingrés per tenir plaça 
a l’ESMUC (Escola Superior de 
Música de Catalunya)

Amb aquest, la Jove Simfòni
ca porta quatre anys de trajec
tòria. «Ha guanyat en madure
sa», valora Ruben Gimeno, que 
per segon any n’ha assumit la 
direcció i, a més, és el titular 
de ('«orquestra dels grans», 
la Simfònica pròpiament dita. 
D'aquí, que els hi hagi plantejat

el repte d ’ interpretar la popu- 
laríssima novena de Dvorack, 
la del Nou Món. «És molt bo
nica, i una de les grans obres 
del repertori simfònic. Però és 
exigent. Per interpretar-la, i do
nar-li sentit i caràcter, cal treba
llar». apunta Ruben Gimeno.

Joves amb talent
Mercè Medina, flauta solista, 
o Marta Fernández, al corn an
glès, han hagut de treballar de 
valent. Els metalls tenen un

fort relleu en l'obra. I el solo 
de corn anglés al segon movi
ment, un largo, sobresurt en
tre els passatges antològics 
per aquest instrument.

«A casa seguiré estudiant 
l’obra», en deia dijous Mercè 
Medina que, com tots els seus 
companys, porta llargues ses
sions d'assajos, des de dilluns 
i fins aquest dissabte en sessi
ons de matí, de deu a una, i de 
tarda, de tres a sis.

Filla de sabadellenc i nascu

da a Mallorca, Mercè Medina 
viu a Sabadell des que estu
dia flauta al Conservatori del 
Liceu. Marta Fernández va 
néixer a 0  Salnés, Galícia, lloc 
famós pels vins d'alvarinho, i 
ara estudia a l’ESMUC. Ruben 
Gimeno va ser director de la 
Xoven Orquesta de Galicia, vi
olí en la Orquesta de Galicia, 
fins que al 2009 la Simfònica 
del Vallès el va requerir com a 
director titular. Treballar amb 
els joves no li ve gens de nou, 
precisament.

Els «grans» I els Joves
Com a violinista, va aconse
guir ser un dels primers com
ponents de la JONDE (Joven 
Orquesta Nacional de España), 
quan encara la dirigia Edmon 
Colomer. «L'experiència de to
car amb una gran orquestra si
mfònica, amb altres joves com 
era jo  llavors, em va resultar 
extremadament enriquidora. 
Dóna sentit al que estudies. Et 
fa aprendre molt», diu Ruben 
Gimeno. Respecte a la Jove Si
mfònica, té més que empatia.

La implicació de l’orquestra 
amb la Jove Simfònica va, pe
rò, molt més enllà del director. 
En els assajos per seccions, 
ben bé una dessena de «pro
fessors» de la Simfònica han 
estat treballant amb els enca
ra estudiants. Ho reflectirà el 
concert de diumenge (17 h. 3 
euros) a La Faràndula.

A la primera part, la fus
ta interpretarà la Serenata 
d'Strauss, les cordes, la Sim
ple Symphony de Benjamín 
Britten. i els metalls una har
monització de Pirates del Carib 
obra de Laureà Vicedo, trompa 
solista a la Simfònica, i la fan
fàrria de La Péri, de Dukas. I 
junts, a orquestra sencera, el 
Nou Món. L'empenta i la il- 
lusió dels joves li donaran for
ça i matisos ■
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Òpera de qualitat a preu popular

Entre els perills de la gratuïtat -per 
no valorar prou la cultura- i els preus 
excessius que accentuen l’elitisme 
en temps de crisi, l'Associació 
d'Amics de l ’Òpera de Sabadell ha 
tria t un camí molt encertat d ’oferir 
al preu simbòlic de tres euros el

seu concert tradicional d'estiu. Així, 
el gran públic va gaudir d'una gran 
actuació de la formació local, dime
cres passat a La Faràndula, amb 
memorables peces corals de Verdi, 
Wagner, Puccini o Gounod sota la 
direcció de Daniel Gil de Tejada.

LL. FRANCO

Els matisos de la cobla

És bo que les successives visites de 
la Cobla Mediterrània s ’amaneixin 
amb repertoris molt acurats nove
dosos i, com és el cas, amb estre
nes d'alçada. Tot i que no va omplir 
l ’amfiteatre, dijous passat, el con
cert de Joventuts Musicals va oferir

als amants de la música de cobla 
l’estrena mundial d ’una sardana de 
Pau Casals descoberta 40 anys més 
tard, una sèrie de peces poc conegu
des i un programa de cançons adap
tades a cobla que van sonar sugge- 
rents amb la mezzo Marta Valero.


