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La Cobla Catalana dels 
Sons Essencials, amb la 
primícia de la barítona
El nou instrument sonarà diumenge

Marcel Casellas dirigeix la Cobla Catalana dels Sons Essencials

C. C.

Amb un horari diferent de 
l'habitual en les cites amb la 
música de cobla de Sabadell, 
més Música, aquest diumenge 
a les 18h. l ’entitat presenta al 
Teatre Principal la Cobla Cata- 
l&na dels Sons Essencials, un 
dels projectes més versàtils 
de l ’inquiet director Marcel 
Casellas.

Anunciada com «una forma
ció que presenta melodies, 
timbres i ritmes de la terra en 
format de rabiosa actualitat i 
d’ improvisació ètnica», d’en
trada cal destacar una curi
ositat musicològica: un nou 
instrument.

La barítona
Segons avançava recentment 
Josep Vinaròs, president de 
Sabadell, més Música, el con
cert representarà la primera 

resentació a la ciutat de la 
arítona. «Podia semblar una 

tenora amb una tessitura qua
tre tons més avall, però no, jo 
diria que el so estaria entre

el saxo i el fagot», conclou 
Vinaròs.

Però el concert ofereix molts 
altres al·licients. A més dels 
deu músics que posen sobre 
l ’escenari tots els instruments 
de la cobla, hi ha percussions 
ètniques i la veu.

Tots ells «juguen amb els 
codis de la tradició oral, la

 m ----
Ritmes tradicionals, 
sons mediterranis, 

jazz i improvisació al 
voltant de la cobla

mediterraneïtat i alguns aspec
tes del jazz, que es posen al 
servei dels nostres gèneres: 
contrapàs, sardana, jota, ball 
pla i rebatut».

A partir d ’aquí es dóna via 
lliure a la fantasia de la cobla i 
dels solistes, amb unes peces 
composades especialment 
per Marcel Casellas, conegut 
sobradament a Sabadell pels

seus recitals amb la Cobla 
Simfònica Catalana.

Pel que fa a la Cobla dels 
Sons Essencials és «una pro
ducció viva», on el cos musical 
centrat en la cobla i la seva 
fusió amb instruments bàsi
cament de la cultura mediter
rània i el jazz, admet veus i 
formacions de la cultura dels 
Països Catalans i dels pobles 
veïns mediterranis.

No estem, per tant, davant 
d ’una cobla a l’ús. El títol del 
seu segon treball, Tribal Sim
fònic, en dóna prou pistes.

Una «cobla camaleó, on tot 
s ’hi val», arriben a dir. Capaç 
d ’adaptar-se a ambients molt 
dispars, des d ’una festa tribal 
a una proposta simfònica con- 
certística.

Improvisació
Estan oberts a la improvisació 
i un dels seus col·laboradors 
és el sabadellenc Carles Belda 
amb la veu.

Al guió del concert abunden 
referències a la literatura cata
lana, com Espriu, Pere Quart, 
Margarit o Martí i Pol.

Marcel Casellas (Esplugues 
de Llobregat, 1954) desenvo
lupa diferents activitats musi
cals a l ’entorn de músiques 
de fusió pop, jazz, música tra
dicional i mediterrànies amb la 
creació d’espectacles i grups 
tan diversos com «La nit del 
House aborigen per a banda, 
cobla i DJ’s», Estramp Jaç o 
La Principal de la Nit. També 
es membre fundador del grup 
Mesclat.

La Cobla Catalana dels Sons 
Essencials és a seva darrera 
formació ■

«Et toi?», una proposta entre el 
teatre-performance i l’òpera-rock
La francesa Anne Lefèvre es presenta dissabte a L’Estruch

Una escena d’aquesta proposta híbrida

CARLES CASCÓN

Paraula, música, imat
ge, ball i cant conviuen i 
s ’ interrelacionen a Et toi?, 
espectacle de la companyia 
francesa de Toulouse Théàtre 
Vent des Signes que la seva 
directora i creadora, la fran
cesa Anne Lefèvre, resumeix 
icom a espectacle proteïforme, 
entre el teatre-performance i 
l’òpera-rock.

Aquest dissabte (21h.; 5 
euros) es veurà al teatre de 
L’Estruch. la fàbrica de creació 
de les arts en viu municipal. 
La companyia ha tingut uns 
vuit dies per preparar el mun
tatge aquí en residència tèc
nica a l’equipament del carrer 
Sant Isidre.

És una mica just perquè 
és un espectacle «complex», 
observa, però Lefèvre està 
encantada amb «l’equip que 
hem trobat, molt entregat i 
disposat a col·laborar en tot». 
De fet, es pot dir que han par
ticipat en la creació, fins i tot, 
aportant idees.

En la recent presentació de

la densa programació de tar
dor de L’Estruch -que amplia
rem la setmana vinent-, 
Lefèvre es mostrava agraïda 
a l’equipament municipal que 
dirigeix Manel Rodríguez i a 
l’Ajuntament per poder presen
tar el que és la seva cinquena 
creació.

L’ha hagut d ’adaptar al cas
tellà i la traducció li ha fet 
l ’Alliance Française, una altre 
favor que menciona.

En escena hi ha una actriu

escriptora, un actor cantant, 
un videoartista performer i un 
músic improvisador que con
viden a un diàleg «im-pensat» 
entre les rareses de cadascú, 
a través de la diversitat de les 
llengües i dels éssers.

El debat principal parteix de 
la pregunta «Què significa ser 
“ l’altre”?» però la directora 
planteja també «com caminem 
tots pel món, i com podem 
fer eleccions per canviar les 
coses»■

Cerdanyola s’omple de 
teatre infantil i juvenil 
aquest cap de setmana

REDACCIÓ

CERDANYOLA.- Un total de 
14 companyies nacionals i 
internacionals presentaran 
les seves propostes aquest 
cap de setmana en el marc 
del Festival Internacional de 
Teatre Infantil i Juvenil de 
Cerdanyola del Vallès, amb 
un total de 25 funcions i ta
llers programats que comen
çaven ahir divendres.
Els espectacles de paga
ment es combinaran amb els 
gratuïts. El certamen arriba 
aquest any a la seva novena 
edició, després que el 2012 
passés a ser biennal.

Estrenat el 2005, el festi
val va patir una certa dava
llada els darrers anys, però

ara es recupera les xifres 
anteriors.

Un dels objectius de l ’or
ganització, a càrrec de Bam
balina i l ’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, és 
propiciar sinèrgies i suports 
mutus.

Dissabte es podran veure 
les companyies catalanes 
Txo Titelles, La Berta, Sifó 
o el cercavila Ossos Pirineu 
de Tutatis, tancant amb una 
batucada a càrrec de Batú
camela i l ’espectacle Mara- 
bunta, de Guillem Alba&The 
All in Orquestra.

Diumenge hi ha Eruga amor 
meu (Amarante), Contes em
paperats i Personatges Es
bojarrats (Alma i La Mar de 
Contes) ■
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