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La Mediterrània vindica Viladesau i 
Conrad Saló, clàssics de la sardana
La Cobla torna a la seva cita anyal als jardins de l’antiga Caixa Sabadell

La Mediterrània té 
anomenada pel nivell 
artístic i, també, per la 
inquietud innovadora.
Ha freqüentat músics 
com Guinovart o Manel 
Camp, fins i to t la 
Dharma. No caldria dir- 
ho a Sabadell si no fos 
perquè al d ’avui dijous 
(20 h) als jardins de 
l'antiga Caixa Sabadell, 
vindicarà dos clàssics 
de la sardana.

JOSEP ACHE

El programa alternarà set 
obres de Ricard Viladesau 
amb set més de Conrad Saló. 
Tots dos, empordanesos pro
verbials, van coincidir en una 
de les grans època de la Prin
cipal de la Bisbal, a la post
guerra. Viladesau hi va ser el 
•princep de la tenora», que li 
va dir Pau Casals, i Conrad Sa
ló el fiscorn. Amics de vegades La Cobla Mediterrània a les monumentals escales de l’antiga Escola Industrial de Sabadell

i renyints en d'altres, van tenir 
una relació entranyable i, so
bretot, molt afí com a músics i 
compositors.

La intenció de la Mediterrà
nia va en el sentit d'evidenciar 
les afinitats que tanmateix els 
apropen en la història i l ’ima
ginari sardanístic, i sobretot 
el d'evidenciar l ’experimentat 
ofici que van demostrar com 
a compositors. Bregats en 
milers de ballades i concerts, 
sabien perfectament com re
accionaria el públic davant de 
cada obra seva. En efecte, les 
seves sardanes no es deixa
ran de ballar mai.

Mestres orquestradors
Conrad Saló es va jubilar com 
a viola a l'Orquestra Ciutat de 
Barcelona, en l'època que Ros 
Marbà n'era el director titular. 
Fill d'una extensa nisaga de 
músics, la seva formació va 
incloure el pas per l’Escolania 
de Montserrat. També va ser 
dels primers en harmonitzar 
per a cobla clàssics de la mú
sica, de Granados o Albèniz a 
Brahms o Beethoven.

Com Ricard Viladesau, Saló 
va alternar la cobla amb or
questres de ball, i va compon
dre boleros a més de sarda
nes. Però fora d'aquest detall, 
al sabadellenc Josep Maria 
Serracant, ànima del concert, 
el fascina -l'ofici de tots dos 
músics, mestres en l'orques
tració», D'aquí el concert, tam
bé innovador ■

Viatge musical 
nostàlgic amb 
la Big Band 
del CEME

REDACCIÓ

Dirigida per Miquel Angel 
Maestro, que és també autor 
de la idea original d'aquest 
espectacle, la Big Band del 
CEME va oferir dilluns un emo
tiu i agradable viatge musical 
amb Ràdio nostàlgia: ones 
d'un segle. A l'auditori 3 de 
l'Espai Cultura, dins el 30
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Un moment del concert, dilluns passat

Nits i el Festival de Joventuts 
Musicals, va interpretar peces 
de jazz, els Beatles, Queen o

Jackson Five amb il·lustratives 
projeccions sobre fets histò
rics relacionats ■

L’Amfiteatre de 
l’Espai Cultura 

s’omple amb l’inici 
del 30 Nits familiar
Les famílies van omplir 

dimarts fins dalt l'amfiteatre 
de l'Espai Cultura, als jar
dins de la Fundació Antiga 
Caixa Sabadell 1859 i BBVA, 
per veure Patawa!, el pri
mer espectacle infantil del 
30  Nits. El cicle continuarà 
cada setmana de juliol a les 
18.30h. El proper serà El tre
sor el pirata, de Marionetes 
Nòmades (gratuït) ■
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Quim Masferrer es 
planteja què fer en els 
últims 90 minuts de vida
«Temps», divendres a La Faràndula

c. c.

L ' e x c o m -  
ponent de 
Teatre de 
Guerrilla i 
ara popular 
per visitar 
pobles de 

Catalunya a TV3 com a «El 
foraster», Quim Masferrer 
posa a prova les seves dots 
d ’actor sobre l'escenari amb 
el monòleg en clau de comè
dia Temps.

L'espectacle, que arriba 
aquest divendres a La Fa
ràndula (21.30h) programat 
per la promotora local UiU al 
30 Nits -no recomanat per 
menors de 16 anys- és de 
la seva pròpia autoría pe
rò amb direcció del veterà 
Ramon Fontserè.

Masferrer, que ha comptat 
amb la música de Roger Mas 
i la Cobla Sant Jordi i una 
veu en off d'Òscar Dalmau, 
es planteja què pot fer quan

Cartell de l’espectacle

li queden 90 minuts de vida. 
Una tragicomèdia en què el 
protagonista gaudirà de «la 
més autèntica i plena lliber
tat», on la tristesa, la ràbia 
o la rancúnia conviuran amb 
la tranquil·litat de saltar
se les normes socials, el 
sarcasme o la crítica, amb 
punts d'humor per posar-hi 
distància ■


