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Salvador Brotons va desbordar optimisme i generositat a la batuta. I els músics de la Simfònica fins i tot van aixecar ovacions com a ballarins, en el ‘Danubi blau’

Art, optimisme i molta companyonia 
en un memorable concert de valsos
Brotons dóna gran esperit al c làssic nadalenc de la Simfònica

Abans que l’optimisme per l’any nou, al concert 
de Nadal li dóna força i sentit la companyonia 
entre els músics. A Sabadell no pas menys que 
a Viena. Va ser molt en l ’esperit de la música, 
aquest cap de setmana a La Faràndula.

JOSEP ACHE

Feia cinc anys de l'ú ltim  cop 
que Salvador Brotons havia di
rigit la Simfònica, convidat com 
ara al concert nadalenc dels 
valsos, i quinze de l'in tens pe
ríode en el qual va ser-ne direc
to r titu lar. En la il·lusió per re

trobar vells companys, va anar 
més enllà de les emocions.

Salvador Brotons va donar 
m olt de protagonismo i lluï
m ent a ls so listes de la Simfò
nica. En efecte, es tracta d ’ in
tèrprets de gran nivell. S 'hi va 
prestar l'entranyable suite Joc 
d'Infants de Bizet que va in

troduir en la primera part del 
programa i, per entranyable, va 
resultar més que adient al cai
re nadalenc del programa.

El clarinet de Toni Galán, 
l'oboè d'Oscar Diago, la flau
ta d'Isabel Galan, però tam 
bé tota la magnífica secció 
de m eta lls de la Simfònica, 
o Romain Boyer i Mireia Lico, 
violoncel solista i concertí res
pectivament, van destacar en
tre els protagonistes. Efusiu 
també en la generositat, Sal
vador Brotons no tan sols es 
va fer posar drets per rebre els 
aplaudiments.

En aquest sentit, al concert 
hi va haver detalls menys visi
bles però més rellevants i to t. 
En particular, el retorn a la Sim
fònica del sabadellenc Bernat 
Castillejo, que va destacar-hi 
entre els fundadors, actual
ment és el d irector de la Banda 
de Sabadell (Brotons és ara el 
titu lar de la de Barcelona)!, des 
de feia molt anys, no se'l veia 
amb l’orquestra de la ciutat.

El retorn de Castillejo
Castillejo va venir amb les par
titu res d 'una deliciosa glosa 
per a m etalls de la Pizzicatto 
polca de Johan Strauss fill, 
molt jazzística. En les propi
nes fora de programa, va pre
cedir la que Salvador Brotons 
va compondre fa anys sobre 
m otius melòdics d'Els Sega
dors, L’Emigrant i el Cant de la 
Senyera, entre sardanística i

una mica Hollywood. Al cas, es 
tracta de fe r festa.

I en el més festiu  del concert, 
en les polques i els valsos als 
quals va anar dedicada tota la 
segona part, les bromes i els 
acudits a l'ús  van ser m olt mu-
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La Simfònica va 

sorprendre amb una 
fanfàrria jazzística, 
obra de Castillejo

sicals, i m olts dels músics. En
tre d 'a ltres, els brindis amenit- 
zats per les seccions de vent o 
el Danubi blau ballat pel viola 
Lluís Cabal i la flautista Isabel 
Moreno. També perquè tenen 
molt a celebrar, els músics van 
transm etre ■
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Un vodevil per riure aquests dies al Sant Vicenç

Des del dia de Nadal està en cartell 
al Teatre Sant Vicenç el vodevil que, 
com cada any. s 'estrena el dia 25. 
Una n it a casa seva... senyora, de Jean 
de Letraz, promet més riures i entre
ten im ent sota la direcció de Vicenç

Miró i Cesc Rocamora a l’escenari 
creualtenc del carrer Montllor i Pujal. 
Les properes funcions són el 3, 4, 
10, 11, 17 i 18 de gener a les 22 
hores. A més. continuaran les fun
cions d'Els Pastorets fins el 26.
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Concert de Nadal dels Amics de l’Acordió

El repertori de nadales tradicionals 
va centrar el recital que va oferir 
l ’Agrupació Coral Amics de l’Acordió 
el passat dia 22  a l’església parro
quial de la Mare de Déu de Gràcia. 
Dirigits per l'acordionista Frederic

Monasor. es cantaires van intepretar 
també peces d ’òpera de Nabucco o 
II trovatore, cançons com Tornar a 
Menorca o el seu pupurri de sarda
nes, amb La Santa Espina o un frag
ment de L'Empordà. entre d 'a ltres.


