
Els Pastorets dfAlbert Guinovart vénen al 
Principal amb la força d’un gran clàssic
Escrita al 2007 per al Cor Vivaldi, la cantata nadalenca va enllaçant generacions

Fa set anys, l’actor 
sabadellenc Jordi 
Boixaderas va actuar 
de narrador en la 
cantata Els Pastorets, 
que Albert Guinovart va 
compondre per al Cor 
Vivaldi-Petits Cantors 
de Catalunya, i aquest 
reposa cada any en 
arribar Nadal. Aquest 
divendres (21 h) arriba 
al Principal.

JOSEP ACHE

L'argument parteix d'E/s Pas
torets de Josep Maria Folch i 
Torres, tan presents en l'esce
na sabadellenca. I, en el for
mat de cantata, no queda lluny 
dels grans musicals compo- 
sats per Albert Guinovart: Mar 
i Cel, Gaudí o Flor de Nit entre 
els més celebrats. Tampoc de 
Contranit, l'obra escènica que 
va compondre al 2003 per en
càrrec de la Coral Polifònica 
de Granollers. Però, sobretot, 
aquesta cantata nadalenca té 
molt caràcter i gran amenitat.

El Cor Vivaldi es recolza 
sobre sis músics: Josep Bu- 
forn (piano), Edurne Vila (vi
olí), Francesc Puig (clarinet), 
Guillermo Prats (contrabaix) i 
Ferran Armengol (percussió). 
D'una manera extremament 
versàtil, molt en Guinovart, els 
quadres de la cantata van en
trelligant registres i gèneres: 
del jazz a la música per caba
ret o a les cançons populars 
catalanes harmonitzades per 
corals, tan presents en la vida 
musical catalana.

Emocions assegurades
Apreciat també entre els mi
llors pianistes clàssics a Ca
talunya, Albert Guinovart hi 
està a l'alçada en les pàgines 
que ha escrit per al teclat en 
aquesta cantata. Però, com 
a gran solista, toca destacar 
l'actriu Elisabet Egea, com a 
narradora. Porta anys actuant

en aquesta obra, amb la qual 
ha creat vincles molt inten
sos i, sobretot, ha cultivat una 
manera molt sàvia i efectiva

d’interactuar amb el públic.
A aquestes alçades, Els Pas

torets d'Albert Guinovart no 
tenen secrets. Però, com toca

en el repertori popular nada
lenc al qual cada cop està més 
integrat, no deixen de guanyar 
en emocions d'any en any. Pel

públic que vagi a veure'ls al 
Principal, on els presenta Jo
ventuts Musicals, el gaudi està 
més que assegurat ■
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Interpreten: E/s P asto re ts  d 'A lb e rt G u ino vart
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www.joventutsmusicals.cat/sabadell (a¿obook ^ !e r

Col laboren

rv  S y t v i i m v
sm ilonira RadinA RMM SotHMl·II V4 6


