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La Jove Simfònica
entusiasma tant o més 
que la dels grans
Va omplir de públic i música La Faràndula

JOSEP ACHE

©
del vespre, 
podien venir

En plena onada 
de calor més 
que canícula, 
aquest diu
menge abans 
poques obres 
tant de gust 

com les del Prélude à l'après- 
midi d’un faune (preludi a la 
migdiada d'un faune), la gran 
obra del Debussy que va ser 
fonamental en l'origen de la 
música contemporània, pot
ser també de molts dibuixos
i pintures començant per 
alguns dels de Picasso, I va 
ser flamenco abans que Falla, 
com bé va reconèixer el propi 
Falla quan animat per Lorca va 
escriure sobre flamenco.

Molt més oportú que l’aire 
condicionat, pel miler llarg 
d'espectadors que van omplir 
platea i pis de la Faràndula. 
Fresc, mediterrani, melangiós.

evocatiu, refrescant... I també 
brillant, pletòric de colors 
començant pels de la flauta. 
Mar Sala. solista d'aquest ins
trument a la Jove Simfònica, 
formada per estudiants, és 
una gran admiradora de Jorge 
Pardo, el primer flautista fla
menco a més de jazzman dels 
grans al món i assidu tant al 
de Festival de Montreaux com 
al 30 Nits, que aquí ha vingut 
tres o quatre cops al Pati del 
Museu d'Art. A la Faràndula 
també va venir un cop. i a més 
de franc, portat per Cañizares. 
Duquende i Benavent, als qui 
aquí cal considerar de casa.

De Quincy Jones a Fasch
Dir que aquest l'influxe de 
Pardo se li nota a Mar Sala, 
seria més que un piropo, i no 
per llicència flamenca. També 
en Montreaux i en arrel mile- 
siana, al programa hi va lluir 
la bossanova de Quincy Jones

que va popularitzar al cine la 
saga Austin Powers. Benavent 
i Pardo van acompanyar Miles 
a l’últim concert d'aquest a 
Montreaux. El va dirigir Quincy 
Jones, capdal en Michael Jack- 
son, així mateix.

Dirigits al cas per dos dels 
magnífics solistes de la Simfò
nica dels grans, el trompa Lau
rea Vicedo i el percussionista 
Marc Cabero, fill i germà de 
grans músics, l’energia dels

joves va fer d’aquesta bossa 
el número culminant de la pri
mera part.

Com és costum, va anar a 
càrrec de grups instrumentals 
formats pels joves de la Jove. 
dirigits pels professors de la 
Simfònica dels grans. Del jazz 
de Coltrane en quintet de cla
rinets a un concert del barroc 
Fasch.

Però de pinyol del programa 
venia la suite d'E/s Planetes,

de l'anglés Gustav Holst. més 
que coetani d’aquell Richard 
Strauss de VAixí va parlar 
Zarathrustra Un gran clàssic. 
A la batuta de Rubén Giméno, 
titular de la Simfònica, els 
joves en van aconseguir una 
versió millor que digna.

Hi haurà grans orquestres 
que la tocaran millor, per bé 
que tampoc no tant. Però, com 
tot el programa, no pas amb 
tant d'entusiasme ni cor ■

Santi Ricart i Mireia 
Llunell als «Capvespres 
de Dramatúrçpa»
Dimecres al Mirador del Museu del Gas

REDACCIÓ

© En Mateu 
Massanas és 
un «crític abso
lut». De sempre 
s’ha dedicat

a criticar-ho tot. Ja de petit,

a l’escola, en comptes d'es
criure i dibuixar, ell criticava 
les creacions artístiques dels 
seus companys. Un dia. però. 
coneix una guia que sembla 
fer-li obrir els ulls i aconseguir 
que gaudeixi de la vida. 0 no...

Així arrenca Vida i mort d’un

talp, el text de de Llàtzer Gar
cia que llegiran els actors 
sabadellencs Mireia Llunell i 
Santi Ricart aquest dimecres a 
la segona cita del cicle Caves- 
pres de Dramatúrgia al Mira
dor del Museu del Gas de la 
Fundació Gas Natural Fenosa.

Aquestes vetllades tea- 
trals-literàries s'inscriuen, per 
segon any, en el festival d’es
tiu 30 Nits, i les coordina el 
grup de teatre sabadellenc Al 
Galliner.

L'entrada té el preu simbòlic 
de 2 euros i és gratuïta pels 
menors de 16 anys i membres 
del Club CH4.

La selecció de textos és

del Torneig de Dramatúrgia convidats són Ernest Villegas
del Festival Temporada Alta i Marta Tricuera amb un text
de Girona. El 15 de juliol els d'Àlex Mañas ■

Els 20 anys de la coral 
Cants al Vent amb la 
«Cançó de la pau»

REDACCIÓ

# La trentena 
de cantaries 
de la coral 
sabadellenca 
Cants al Vent 

van celebrar dissabte passat 
el seu 20è aniversari en com
panyia. El Cor Battants, de 
Vadène (França), amb el qual 
van concretar un intercanvi 
en la trobada internacional de 
Verona. va cantar també una 
desena de peces al centre 
cívic de Sant Oleguer. I al final, 
les dues corals es van ajuntar

a l'escenari per la Cançó de 
la Pau, de Jean Sibelius, del 
poema simfònic Finlàndia.

Pedro Málaga, el president 
de Cants al Vent, diu que és 
«una satisfacció» mantenir 
aquesta «flama que fa cantar 
amb il·lusió» aquest cor de 
veus amateurs i de certa edat, 
ja que una part d'ells ja estan 
jubilats. Assagen dues hores 
a la setmana a L'Estruch i els 
dirigeix actualment Sergi Edo, 
després de tres mesos amb 
Carmen Rivera, la sucessora 
de la que els va dirigir durant 
19 anys, Gemma Fernández ■ Sergi Edo dirigeix la coral Cants al Vent, dissabte passat a Sant Oleguer


