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L’OBC encarrega una obra simfònica 
al sabadellenc Benet Casablancas
El compositor emprèn el seu segon any com a resident a l’Auditori

L’Auditori ha programat més de vint obres del compositor sabadellenc Benet Casablancas

Avui dimarts, la 
música de Benet 
Casablancas també 
és present a l'Auditori, 
on la temporada 
que ve hi seguirà 
sent artista resident. 
Aquest vespre, el 
pianista Josep Colom 
hi interpretarà Sí a 
Montsalvatge, obra 
que el sabadellenc va 
compondre per David 
Ligorio, molt vinculat a 
la nostra ciutat.

JOSEP ACHE

Des de l’estrena, fa poc més 
d 'un any a la Morgan Librery 
de Nova York, s ’ha incorporat 
al repetori de to t de pianistes 
que la venen interpretant arreu 
del món. Però el concert d'avui 
serà molt especial per Benet 
Casablancas. «Va ser Josep 
Colom qui al 1978  va estrenar

la meva primera obra. Dues 
peces per a piano», recorda el 
compositor.

En acullir Benet Casablan
cas com a artis ta  resident per 
dues temporades, aquesta i la

vinent, l’Auditori s 'ha convertit 
en un escenari privilegiat per 
conèixer el compositor saba
dellenc. Amb m atisos tan emo
tius com el d'avui, hi arribarà 
a presentar més de vint obres

en 14 concerts. Hi van des 
de revisions que en situen la 
trajectòria a estrenes absolu
tes, entre les quals les d'obra 
sim fònica encarregada per 
l'OBC, que l'ha programat per

I a més 
programa 
un cicle a la 
Filmoteca
Casablancas tam bé ha 
programat un cicle a la 
Filmoteca. Hi aniran sis 
llargmetratges, entre els 
quals Vértigo, i dos 
documentals, pels quals 
va composar la música: 
Miquel Batllori, 
l ’agudesa d'un savi, del 
sabadellenc Joan Llobet, 
i Desvio Nootebomn, d’ 
Erik Haasnoot

al gener de l'any vinent, amb 
Kazushi Ono a la batuta.

Concert monogràfic
Però, de manera molt especial, 
Benet Casablancas aprecia les 
master class que dins de la re
sidència li han organitzat con
juntam ent l'ESMUC i el Con
servatori del Liceu, del qual 
és director, a ixí com el concert 
monogràfic que li dedicarà el 
ensemble Barcelona. 216 , que 
li estenarà un concert per a 
clarinet solista. El mateix grup 
va interpretar Casablancas al 
Musicverein de Viena i, en la 
trilogia que el segle Naxos va 
dedicar al sabadellenc. va fer- 
se càrrec de l'à lbum  dedicat a 
l'obra camerística ■

LLUÍS FRANCO

El director, Ramon Ribalta, va saludar el públic al mig del repartiment al complet

El comiat de «L’oncle Vània» va coincidir 
al Teatre del Sol amb els 80 anys de Mercè Gil

J.A.

Festa completa i rodona al 
Teatre del Sol. El com iat de 
L'Oncle Vània de Txekhov, des
prés de 34  funcions, més de 
2 .70 0  espectadors i un èxit 
a rtístic irreductible a aquestes 
xifres, va venir a coincidir amb 
el 80  aniversari de l'actriu  Mer
cè Gil, la criada Marina en el 
repartiment de l’obra.

Mercè Gil és filla  de l'enyorat

actor Josep Maria Gil, que 
va morir a cent anys al 2000  
i, de l'Acadèmia Catòlica o 
l'Agrupació Carbonell abans 
de la guerra a la Faràndula o 
el Teatre del Sol va marcar tota 
una època en el teatre sabade
llenc. Al 1992  va ser guardonat 
amb la medalla de la ciutat.

A més del clavells que el pú
blic va llençar a l'escenari, la 
funció va acabar amb pastís 
servit entre els brindis amb ca

va. El treball actoral exigit per 
l'obra de Txèkhov va fer que 
l'estrena, en la tardor passada, 
anés precedida per més d'un 
any d 'assajos i preparació. El 
Teatre del Sol va programar 
L'oncle Vània per celebrar els 
primers 25  anys de la compan
yia i posar de relleu el solvent 
elenc actoral que ha aconse
guit formar. Mercè Gil, però, ve 
actuant al Teatre del Sol des 
de les primeres funcions ■

ESTEVE BARNOLA

«La consagració de la primavera» 
en quatre mans magistrals

Tant com un concert, el públic més atent va viure com un 
autèntic esdeveniment la interpretació de La consagració 
de Stravinskí a quatre mans, les de Jordi Masó i Miquel 
Villalba, el passat divendres al Teatre Principal. La vetlla
da commemorava el centenari de l ’obra, que Stravinki va 
composar per als ballets russos de Nijinski, però abans va 
estrenar a piano amb les seves mans i les de Debussy.


