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Tornades i jondura

LosPlanetas

Lloc i data:L’Auditori (9/
X/2015)

RAMON SÚRIO

La música ambiental que va so
nar en els moments previs a
l’aparició deLosPlanetas, tant a
l’inici del concert com en els bi
sos, va seruncant àrabque sem
blava la pregària d’un muetzí.
No ésundetall gens fútil perquè
amb això el grup granadí inci
deix en la seva nova immersió
en els sons jondo, siguin d’ori
gen flamenc, tempestes psico

dèliques o inspirats per la mís
tica de sant Joan de la Creu,
allunyantse cada cop més d’a
quell grup indie de tornades in
apel∙lables dels seus inicis.
La transformació viu el seu

últim capítol amb Dobles fati-
gas, un EP que segella la seva
relació amb Primavera Sound,
convertit en editor i mànager. I

es va notar perquè es van cuidar
de fer lluir amb magnificència
un grup que és una referència
fonamental del pop espanyol,
tal com va demostrar el ple re
gistrat. Els seus incondicionals
van escoltar atentament el so
roll intens dels nousMotores de
combustión i les ardents Bule-
rías del incendio, propulsades
per un dolençós Jota i el remolí
de guitarres capitanejat perFlo
rent. Amb l’ajuda de Banin, al
ternantse als teclats i les sis
cordes, produeixen un doll de
rock líric i àcid, potenciat
per fumarades, flaixos encega
dors i gran desplegament lumi
notècnic.
Van ser dues hores que van

servir per constatar el gran mo
ment que viuen Los Planetas,
evolucionant lliures cap a l’in
sondable Toxicosmos i també
recordant cançons perfectes;
himnes generacionals com Da-
vid yClaudia,UnbuendíaoSan-
tos que yo te pinté, que van fer
saltar com un ressort de les bu
taques tots els assistents.
Hi va haver comunió pop i

grandesa èpica que va acabar
amb La copa del mundo, el tan
cament de la seva obra magna
Una semana en el motor de un
autobús, en què un segur Jota
fins i tot es va permetre impro
visar, colant terroristes i poli
cies sobre el gran mur de so
final.!

CRÍT ICA DE ROCK

UnMozart lluminós

Le nozze di Figaro

Intèrprets:ToniMarsol (Figaro);
Núria Vilà (Susanna); Carles
Daza (Comte d’Almaviva);Marta
Mathéu (Comtessa); Anna Tobe
lla (Cherubino); EugèniaMonte
negro (Marcellina); Xavier Agui
lar (Dr.Bartolo); Jordi Casanova
(Don Basilio); Juan Carlos Este
ve (Antonio); Laura Brasó (Bar
barina); Carles Ortiz (Don Cur
zio), etc. Cor Amics de l’Òpera
de Sabadell. Orquestra Simfòni
ca del Vallès. Direcció: Daniel
M.Gil de Tejada. Producció:
Amics de l’Òpera de Sabadell.
Direcciò escènica: PauMonter
de. Assistent: Miquel Górriz.
Escenografia: Beatriu Sabaté.
Llums: Nani Valls.

Lloc i data:Teatre de la Faràndu
la de Sabadell (28/X/2015)

Funció de l’Escola d’Òpera de
Sabadell: Javier Landete (Fíga
ro); IreneMas (Susanna); Carlos
Pachón (Comte d’Almaviva);
Marta de Andrés (Comtessa
d’Almaviva); Laura Brasó (Chee
rubino); Sinho Kim (Dr. Barto
lo): Sara Bañeras (Marcellina);
Patrik Tapiol (Don Basilio);
Xavier Casademont (Antonio);
etcètera.

Lloc i data:Teatre de la Faràndu
la de Sabadell (29/X/2015)

ROGER ALIER

Aquests darrers anys la qualitat
dels espectacles que munten els
Amics de l’Òpera de Sabadell que
dirigeix Mirna Lacambra estan
resultant cada copmés atractius i
ben resolts. Es disposa d’un ex
cel∙lent equip tècnic, amb esce
nografies senzilles peròmolt cui
dades, una direcció escènica
impecable (Pau Monterde s’ha
superat), un vestuari elegant i
unes ganes de fer un espectacle
brillant que fa sortir el públic en
tusiasmat, que aplaudeix amb
molta intensitat, tot i la llargada
de l’espectacle (es feia la versió
íntegra de l’òperamozartiana, in
cloenthi les àries que sovint es
tallen i que Eugènia Montenegro
com aMarcellina i Jordi Casano
va com a Don Basilio van brodar,
a banda de les seves actuacions
esplèndides). Però els reis de la
festa van ser els protagonistes,
presidits per un ToniMarsol (Fí
garo) que va mostrar un domini
del personatge, amb un movi
ment escènic absolutament fasci
nant i una personalitat total, i te
nint també l’aplom, l’autoritat, la
categoria vocal, interpretativa i
l’elegància de Carles Daza com a
comte Almaviva i la suau conten
ció aristocràtica de Marta Ma
théu com a comtessa, que va fas
cinar amb les seves àries profun
des i sentides. Núria Vilà hi va
aportar la simpatia i la vivacitat

en el paper de Susanna i Xavier
Aguilar, cada copmés sòlid, va fer
un Dr. Bartolo de primera classe.
Especialment aplaudida i magní
fica en el seu paper va resultat
Anna Tobella, un Cherubino en
tremaliat i musicalment deliciós.
Carles Ortiz i Juan Carlos Esteve
van reforçar els aspectes teatrals
de la funció, que va tenir un re
sultat òptim, afavorit per una
escenografia de colors clars que
van donar a la representació la
lluminositat que hemesmentat al
títol.
Amb aquest mateix ambient, i

amb ladirecciódeMiquelGórriz,
va actuar l’equip que s’ha format
durant els dosmesos del seu llarg
curs d’entrenament a l’Escola
d’Òpera, que ja fa més de deu
anys que és a Sabadell formant
cantants i preparantlos per a la
difícil carrera del cant operístic.
Molt notable com a actor i amb
una veu intensa el valencià Javier
Landete com a Fígaro i amb una
gran personalitat Carlos Pachón,
que creixia en el ben actuat paper
de comte d’Almaviva; exquisida i
vocalment preciosa com a com
tessaMarta de Andrés i divertida
i vivaç IreneMas com a Susanna;
Laura Brasó (la Barbarina de
l’equip professional) va fer un
magnífic Cherubino i brillant,
com a Marcellina, Sara Bañeras;
de la resta citem el divertit Anto
nio deXavier Casademont i el sò
lid Dr. Bartolo del jove cantant
coreà Sinho Kim. Daniel M. Gil
de Tejada, que fa dies i dies que
està immers en la música de Mo
zart, li va fer honor tant en una
funció com en l’altra.!

CRÍT ICA DE ÓPERA

Van ser dues hores
que van servir per
constatar el gran
moment que viuen
Los Planetas


