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LLUIS FRANCO

Amb la joveníssima Montserrat Seras (tan sols 17 anys) com a concertino-directora, la secció de corda de la Jove Simfònica va demostrar un nivell molt notable

La Jove Simfònica 
omple La Faràndula i 
posa el públic dempeus
Va demostrar un nou salt en el nivell

La qualitat no s ’ improvisa. I l’ovació final que la 
Jove Simfònica va aixecar dissabte amb La Faràn
dula plena, tampoc no va ser la simple concessió 
d ’un públic familiar. Va aixecar entusiasmes, amb 
intensos aplaudiments de l ’auditori a peu dret, 
perquè va demostrar nivell i treball.

J A

Es tracta de m úsics d 'entre 
13 i poc més de vint anys. 
Alguns han passat per altres 
edicions de la Jove Simfònica, 
que amb aquesta ha arribat a 
la cinquena edició; però abun
den els debutants absoluts. 
La de Sabadell estaria al nivell 
d 'eda t i form ació de la dels 
alevins en la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya (JONC). 
En l'entusiam e, el ta len t i el 
rigor no tenen res a envejar a 
ningú.

La secció de corda va donar

la mesura en la progressió 
de la Jove Simfònica. Encap- 
çalda per la concertí-directora 
Montse Seras, de tan sols 17 
anys i encara al grau m itjà, va 
aconseguir una m olt bona con
junció orquestral en la Gran 
Partita de Mozart i la Serenada 
per a cordes d'Edward Elgar. 
No e ls hi va caldre la batuta de 
Rubén Gimeno al davant.

En plena progressió
La força juvenil va tornar a ser 
l'argum ent en la part del pro
grama reservada a la percus
sió, amb la Dansa del sabre de

La Jove Simfònica, iniciada fa cinc anys, ha donat un nou salt

Khachturian i el Cumbanchero 
d ’Hernández. Però no va que
dar en un simple joc, si és que 
algun any ho havia semblat. I 
el tu tti final, amb Ruben Gime
no a la batuta i Pini di Roma 
de Respighi a les partitures, va 
superar en reptes i resultats la 
Simfonia del Nou Món de Dvo- 
rack, d'ara fa un any.

Les ovacions del públic van 
obligar la Jove Simfònica a re
petir l ’ú ltim  moviment de Pini 
de Roma. També n'animaran 
el retorn, d 'aquí a un any si 
no hi ha cap retallada que ho 
impedeixi. I, sobretot, inspira
ran nous sa lts en la progressió 
dels joves músics, en el pro
grama i el nivell interpretatiu ■

La Simfònica 
i Ara Maiikian 
a Porta Ferrada
Al proper concert 
d’aquest estiu, la 
Simfònica torna a 
acompanyar Ara 
Milikian. Serà el 12 
d'agost al Festival de 
Porta Ferrada, a Sant 
Feliu de Guixols. El 
concert serà més seriós i 
convencional que el de 
l’espectacle Mallkanlnl, 
amb el grup teatral 
Yliana a més de 
l’orquestra i el solista, 
que van estrenar el 
febrer a Sabadell i va 
triomfar al Palau. En 
aquesta ocasió, al 
programa hi va el 
concert de Mendelsohn 
per a violí i orquestra. 
Sarasate en va ser un 
dels grans intèrprets. 
Fins i tot el va interpretar 
a Sabadell, en concret 
als Campos l’abril del 
1897. De Sarasate, 
Maiikian també tocarà 
les variacions sobre la 
Carmen de Bizet

L’espectacle «Cabaret 
pistolet», a l’amfiteatre 
de l’Espai Cultura

REDACCIÓ

«Un espectacle fresc, variat 
il·lustratiu  i d ivertit, que es 
convertirà en un aparador de 
com s 'ha  viscut el circ a casa 
nostra des dels seus inicis al 
segle XIX, fins arribar a ls nos
tres dies». Així es presenta 
Cabaret Pistolet, de la Compan
yia Circ P istolet, que es veurà

aquest d im arts a l’amfiteatre 
de l'Espai Cultura (18.30h; 
gratuït), ofert per la Fundació 
Antiga Caixa Sabadell 1859  i 
BBVA dins de la programació 
del Festival 30  Nits.

La companyia -que  neix el 
2008  a partir del retrobament 
de dos a rtis tes (Enric Petit i Rat 
Serra) que van començar jun ts  
l'any 2 00 3  en el món de les

a rts  c ircenses- ofereix un reco
rregut històric ple d ’equilibris 
acrobàtics en col·lectiu d 'a lt 
nivell tècnic, cèrcol aeri, dià- 
bolos, verticalism e, quadrant 
coreà i equilibris acrobàtics 
de mà a mà que faran vibrar 
grans i petits.

Tomàs Cardús, Albert Ubach, 
Anna Tomé i Miguel Garcia 
completen la 'troupe'.

Cançons en anglès
El cicle de propostes fam iliars 
d ’aquest espai continaurà 
d im arts vinent amb Molly and 
the Music Minions, un especta
cle en anglès amb de cançons 
tradicionals celta de la cia. Els 
Pirates Teatre ■

MARTA GC

L’ espectacle es veurà aquest dimarts a la tarda


