
Dimarts, 3 - Dimecres, 4  de desembre del 2013 E S P E C T A C L E S Diari de Sabadell 33

Faràndula, i que aquest dime
cres (20 h) presentarà al Palau 
de la Música Catalana, allà on 
l'efígie de Wagner flanqueja a 
la del Mestre Clavé entre la 
boca de l’escenari i la dels 
proscems.

Gran nivell artístic
La Simfònica í els cors. sàvia
ment dirigits per Daniel Gil de 
Tejada, tenien tanta o més fam 
de «fer Wagner» que els socis 
de l’entita t sabadellenca. La 
sensació de plaer dels músics 
es va fer molt evident, i per 
tan t molt càlida i propera al 
m úsic (en allò de «transmetre 
al públic») en peces tan cèle
bres però no per això gens ba-
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Amb el tenor José Ferrero, la soprano Maribel Ortega, la Simfònica i els Cors de l’Òpera van oferir un magnífic concert wagnerià
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Els Amics de l’Opera es reconcilien 
amb Wagner en un gran concert
Després de l’èxit a La Faràndula, dimecres el presenten al Palau

REDACCIÓ

Si el circuit Òpera a Catalun
ya, el dels Amics de l'Òpera de 
Sabadell, no ha programat mai 
cap òpera de Wagner no ha es
ta t per fa lta d 'afició ni de capa

c ita t artística. Hauran fa lta t al
tres recursos, començant pels 
econòmics i seguint sobretot 
per les d isponibilitats, de fos- 
sa t d ’orquestra o d ’escenari, 
dels teatres que de Girona a 
Reus acullen el cicle.

Pel que fa a la capacitat 
artística, i a la v irtua lita t de 
l ’admiració vers el compositor, 
no queda cap motiu per dubtar 
dels Amics de l'Òpera de Sa
badell, de la seva fidel Sim fò
nica o del potencial dels can

tants del país, que tenen en 
l ’entita t sabadellenca una de 
les m illors escoles. Tant més 
després del concert en home
natge a Wagner, en ocasió del 
seu bicentenari, que divendres 
i diumenge va presentar a La

És evident que el 
públic, Simfònica i 

els cors tenien fam 
de «sentir Wagner»

nals com la inefable Cavalcada 
de les Walkíries o, en no tant 
aparatós però potser més sub
til, l'obertura de Der fliegende 
Hóllander (L'holandès errant).

I en el cercle dels Amics de 
l'Òpera de Sabadell també hi 
ha veus wagnerianes més que 
notables. Entre d ’altres, la de 
la soprano Maribel Ortega i el 
tenor José Ferrero. Tots dos te 
nen molt a desenvolupar més 
enllà de la D/e Walküre que 
Maribe Ortega interpretarà al 
Liceu la primavera entrat (en 
aquest concert en va fer un 
primer tast), o de la producció 
d 'aquesta mateixa òpera que 
va incorporar José Ferrero al 
repartiment, a la Maestranza 
de Sevilla amb Pedro Halffter 
en la direcció musical i la Fura 
dels Baus en l'escènica ■

Relieve institucional en ocasión del
Carmen Amaya está en la raíz del baile de 
María del Mar Fuentes. Junto con el percusio
nista Isaac Vigueras dieron en lo artístico  la 
aportación sabadellense al homenaje que la 
concejalía de Drets Civils ¡ la Taula del Poblé 
Gitano tributaron a Carmen Amaya en el Prin
cipal, este sábado. Aunque sin el alcance ni 
la respuesta de público del Sabadell Flamen
co Art Ensemble en la pasada Festa Major,
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cincuentenario de Carmen Amaya
liderado también por Isaac Vigueras y María 
del Mar Fuentes, y aún recogiendo sólo en 
parte la excepcional calidad de este género 
artístico en la ciudad, el acto contó con una 
inusitada presencia institucional, por lo nutri
da y poco habitual tratándose de flamenco. 
Y Manolo Garrido, como presentador, recor
dó oportuno la vinculación con Sabadell que 
Carmen Amaya sintió como algo entrañable.
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Didáctica de la música
RETRANSMISSIÓ DE 

CONCERTS: COM ENCAIXAR 
DOS LLENGUATGES

a  càrrec de Francesc Llobet
(rea litzador de televisió)

La xerrada consistirà en veure i escoltar diferents gravacions de música 
"clàssica* i explicar com és tot el procés de gravació i les diferents 
maneres d'abordar-ho des de b  realització. Es mostrarà b  importància 
de conjugar el llenguatge audiovisual i el lleguatge musical, només amb 
b  imatge dels músics, una cosa que sembb senxiib. però que no Ko és tant.

 Entrada lliu re ------

Auditori de la Fundació Bosch i Cardellach 
c / de la Indústria, 18. SABADELL

dimarts 3 de desembre de 2013 a les 19'30h
www.joventutsmuskals.cat/sabadell


