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ESPECTACLES

El baríton Xavier Ribera-Vall s’ofereix a la 
ciutat per dinamitzar-hi el teatre musical
El cantant sabadellenc més brillant, ha tom at després de cinc intensos anys a Madrid
Xavier Ribera-Vall va 
ser l’Arrufat de Flor de 
Nit i el Fernán de Mar i 
Cel amb Dagoll Dagom. 
En els musicals, de 
tota manera, el seu 
fort és Sondheim. Fa 
vint anys va freqüentar 
repartiments al Gran 
Teatre del Liceu, amb 
Pons, Savall o Uwe 
Mund entre d ’altres 
directors. I ha fet forat 
a Madrid, al Teatro 
de la Zarzuela i, 
amb Sweeny Tood de 
Sondheim, a l ’Español.

JOSEP ACHE

És el cantant sabadellenc 
amb millor trajectòria en musi
cals. I una veu lírica de refe
rència, també en gèneres com 
el lied. Des d'ara fa un any tor
na a viure a Sabadell, per mo
tius familiars més d’artístics. 
No es queixa gens del retorn. 
Torna a acumular projectes i 
treball. Però sent la recança 
«de fer alguna per contribuir 
a la formació i la projecció del 
teatre musical a Sabadell».

La temporada passada va 
estar en els inicis de Germans 
de Sang, amb la també sa
badellenc Isa Mateu i Roger 
Pera. Al Grec va ser el Don 
Cosme de Navares en concert, 
dirigit per Ignasi Roda i amb 
l'Orquestra de Sant Cugat. 
També ha estrenat, i té a punt 
de gira. el Josafat que sobre 
l'obra de Prudenci Bertrana 
ha compost Joan Timón sobre 
llibret de Josep Pujol. I assaja 
més estrenes.

Classes a L’Arlequí
Però té l'afany de la docència. 
Fa uns mesos va impartir un 
curs de tècnica vocal i inter
pretació, monogràfic sobre 
Sondheim, oganitzat a Barce
lona per la Fundació AISGE, 
amb la coreògrafa Marisa Ge- 
rardi i el músic Cèsar Balde. 
Mentrestant, ha començat a 
donar classes particulars a 
Sabadell, en concret al Teatre 
Arlequí que porta Raül Grau al 
carrer del Sol. Però troba a fal
tar més, i més per Sabadell.

«A Sabadell», explica, «he
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Al centre, els sabadellencs Maria Torras (soprano) i Xavier Ribera-Vall (baríton), al ‘Somriures i Llàgrimes’ que estrenen a Barcelona

Èxits més enllà de la capital

/

tacions, inclosa la que tant ha
vien anunciat a Sabadell. Amb 
mutis absolut, aquí trencat de 
passada. Una més de l'Ajunta
ment de Sabadell.

Sense resposta municipal
Respecte a l'altra proposta de 
col·laboració, els interlocutors 
municipals no li van dir que no, 
però tampoc que sí. «Quedo 
obert a seguir-ne parlant amb 
ells i, igualment, amb qualse

vol entitat, col·lectiu o company 
de Sabadell», anticipa Xavier 
Ribera-Vall. El poden trobat al 
Teatre L’Arlequí i, sobretot, als 
escenaris. A partir del proper 
19 de setembre serà al Teatre 
Aquitània amb el Somriures i 
llàgrimes codirigit i coprota- 
gonitzat per la soprano saba- 
dellenca Maria Torras, que el 
juliol va portar al Sant Vicenç 
de la Creu Alta, i hi va provocar 
sorpresa i admiració ■

Xavier Ribera-Vall, dreta, en el

L'enyorat Mario Gas o Paco 
Mir, directors catalans que 
han fet forat a Madrid, van 
animar Xavier Ribera-Vall a 
seguir-los. D’aquí èxits com 
el del Sweeny Tood de 
Sondheim que Gas va 
produir pel Teatro Español, 
amb gires a més per

‘Candide’ de Bemstein
Amèrica, o el Candide de 
Bernsteln dirigit per Mir. I, 
en la sarsuela, Los sobrinos 
del Capitán Grant, Don Gil 
de Alcalá, Luisa Fernanda, o 
El Juramento, entre d’altres, 
al Teatro de la Zarzuela, el 
Campoamor d’Oviedo a 
l'Arriaga de Bilbao.

trobat un ambient molt més 
ric, dinàmic i sobretot molt jo
ve que de quan vaig marxar a 
Madrid. Em faria molta il·lusió 
contribuir-hi, donant classes, 
fent treball de producció, actu
ant... en el que sigui» De mo
ment, però, els intents que ha 
fet al respecte li han resultat 
més aviat frustrants.

Ho va plantejar al regidor 
de Cultura, Quim Carné, i a 
l'assessor municipal Emili del 
Bas. No els coneixia personal
ment. Però s ’hi va dirigir fa un 
any per plantejar-los-hi, a més, 
la representació a Sabadell de

Germans de Sang. «Amb l ’ Isa 
Mateu i amb mí, em semblava 
un projecte molt sabadellenc, 
a més de gran qualitat i atrac
tiu».

A l'Ajuntament li ho van re
butjar perquè, segons li van dir 
i, de fet prou es va veure, s ’ha
vien centrat en un altre projec
te de teatre musical, titu lat Isa- 
ve/. En van fet una gran promo
ció, com pocs espectacles de 
la programació municipal l'han 
tingut. Però arran el fiasco de 
l’estrena a Terrassa, l'obra 
es va fer aiguapoll i se’n van 
suspendre totes les represen-
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