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Jordi Savall va assistir 
al concert en homenatge 
seu al Teatre Principal
Compositors s ’ inspiren en la seva obra

E. BARNOLA

Jordi Savall, Benet Casablancas i Diego Fernández Magdaleno, a l’inici del concert de divendres

REDACCIÓ

Joventuts Musicals de 
Sabadell presentava divendres 
al Principal un concert gens 
habitual (un pianista interpre
tant peces composades per 
encàrrec a autors que s'ha
vien d ’inspirar en Jordi Savall) i 
amb l’al·licient que l'homenat
ja t figurava entre els oients.

Música contemporània de 
reconeguts músics inspirada 
en la música antiga del pre
miat Savall va donar el resultat

d'un concert de gran interès 
i amb positiva resposta del 
públic malgrat l'atapeït cap de 
setmana cultural.

Estrenat en e! seu moment a 
Parfs amb motiu dels 70 anys 
de Savall, l’homenatge del pia
nista Diego Fernández Magda
leno va satisfer un públic on 
hi havia també el sabadellenc 
Benet Casablancas, Albert 
Sardà i Armand Grèbol, tres 
dels 14 compositors. El pia
nista. que venera Savall des de 
petit, pot quedar content ■

Entusiasta 
estrena 
d’«EI món del 
Màgic d’Oz» 
a La Faràndula

C. C.

Sense ser -ni una estrena ni 
tampoc una reposició-, segons 
diu Salva Peig, el president de 
la Joventut de la Faràndula, 
quedava per veure l'acollida 
al retorn de l'exitosa El món 
del Màgic d'Oz a\ teatre muni
cipal.

I el cert és que el cap de 
setmana es van omplir dues 
platees i «el balanç és molt 
positiu», conclou Peig. El musi
cal dirigit per Quim Carné 
presenta novetats en el mun
tatge i alguns protagonistes 
nous com Alba Grau, Xavi Cla
pés, Marc Granado o Jèssica 
Martín. Aquesta, curiosament, 
interpretava diumenge al matí 
la Blancaneus al Poliorama 
(encara queda una funció) i a 
la tarda feia la malèfica bruixa 
a La Faràndula amb el Màgic 
d'Oz.

Els canvis «han fet l ’efecte 
que volíem», diu Peig, i el

FLAIXOS

►  Joan Alsina parla de 
«Música i matemàtiques» 
a la Bosch i Cardellach

La «Didàctica» de Joventuts 
Musicals d'aquest dimarts 
a l’auditori de la Fundació 
Bosch i Cardellach (19.30h) 
serà impartida per Joan 
Alsina i Martí sobre «Música 
i matemàtiques: problemes 
d'afinació». Parlarà del 
primer sistema d'afinació 
amb rigor matemàtic, el 
pitagòric, l'arribada del
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La vibrant posada en escena de la nova versió del musical compta amb nous protagonistes, com la Dorothy d’Alba Grau
L L  FRANCO

públic els ha acollit molt bé. 
Sense ser una còpia, però 
recordant l'anterior muntatge. 
I amb una cançó nova per a la 
bruixa, que li dóna més vida i 
que signa Joan Bta. Torrella, 
autor de la partitura d’aquest

colorista musical.
Alba Grau pren el relleu a 

Alba Valero com a Dorothy 
però no hi ha lloc a comparaci
ons perquè «s'assemblen poc» 
i Grau també canta i interpreta 
molt bé», elogia Peig. Només

repeteixen en aquest «rentat 
de cara» Miquel Rosselló i 
Cristina Barbero. Les coreo
grafies són de Montse Argemí, 
de l'escola de dansa Bots.

En definitiva, i tenint en 
compte la gran activitat del

recent cap de setmana, «per 
nosaltres és un èxit molt 
important», conclou el pre
sident de La Joventut de La 
Faràndula, que espera l'efecte 
del boca-orella per a les quatre 
funcions que resten ■

polifonisme al Renaixement, 
i la «solució» definitiva, 
l'establiment de l’anomenat 
«temprament igual», «una 
solució a un problema 
impossible de resoldre», 
avança Alsina.

►  Jam Session amb Lluís 
Coloma i convidats
La ‘jam ’ de cada dimecres 
al Jam Session (Raval de 
Dins. 12) torna puntualment 
aquest dimecres (22h) amb 
Lluís Coloma i convidats.

Dani Anglès posa a 
prova un nou musical 

al Teatre del Sol

La sala petita del Sol va 
acollir dissabte els primers 
recitals previs d'una petita 
gira catalana per presentar 
Per sobre de totes les coses, 
adaptació catalana del musi
cal Bare: a pop opera de John 
Hartmere i Damon Intrabar- 
tolo, i que s'estrenarà el 10 
de juliol al Teatre Gaudí diri
git per Dani Anglès ■


