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L’Escolania de Montserrat ve a 
cantar per Mans Unides i Càritas
El concert, amb entrades exhaurides, és aquest divendres a La Puríssima

ESCOLANIA OE MONTSERRAT

Una imatge d’arxiu del cor de l’Escolania de Montserrat

CARLES GASCÓN

És un concert llargament 
esperat, ja que les gestions 
per fer venir el cor de l’Esco
lania de Montserrat a cantar 
a Sabadell venen de lluny: les 
seves sortides del Monestir 
són poques cada any i hi ha 
llista d'espera. Però finalment 
canten aquest divendres (21h) 
a la Parròquia de la Purfssima, 
un concert benèfic pels projec
tes de Mans Unides i Càritas 
de Sabadell pel qual es van 
exhaurir ràpidament les entra
des a la venda.

Venen en un any amb més 
concerts de l'habitual, ja que 
fa dues setmanes van cantar a 
la Basílica de Santa Maria del 
Mar de Barcelona a favor dels 
refugiats, a través de Càritas 
Diocesana de Barcelona. Era 
una causa molt especial.

«No és fàcil ja que la nostra 
feina principal, la prioritat, és 
el Santuari», explicava fa pocs

dies a D.S. l’actual director de 
l'Escolania, Llorenç Castelló, 
que per cert ha estat deu anys 
al front de l'Orfeó de Sabadell.

Ara succeeix l’anterior director, 
de l'Escolania, Bernat Vivan- 
cos, des de l’estiu de l’any 
passat. El cor canta cada dia

al Salve del migdia i els Ves
pres al Santuari, a més dels 
diumenges. Els nois hi passen 
uns 5 anys, des de 4art de

Primària a 2n de Secundària, 
i segueixen l’escola general i 
els estudis de conservatori a 
més de ser al cor, el principal 
repertori del qual és religiós.

Preparen unes tres pro
duccions l’any, i el programa 
d’aquest «Concert de tardor» 
s'obre amb una primera part 
religiosa en forma de recor
regut una mica cronològic de 
cants a la Verge de Montser
rat. La meitat es clou amb una 
peça de Bernat Vivancos -que 
viu a Sabadell-, Ave Maria.

La segona part és una 
àmplia selecció de cançó 
popular catalana i d’autor, des 
d'E/ Rossinyol i Muntanyes del 
Canigó, del P Ireneu Segarra, a 
La dama de Mallorca, de Balta
sar Bibiloni.

El P Ireneu Segarra (1917- 
2005) va dirigir l'Escolania del 
1953 al 1997 i és el gran artí
fex de la seva reputació inter
nacional i la seva reconeguda 
qualitat musical. «Tots hem 
anat a emmirallar-nos en ell - 
diu Castelló-. Va crear tot un 
mètode, una manera de can
tar, el so que distingeix l'Es
colania i que tots hem volgut 
seguir». Aquest «timbre» exqui
sit que emociona i transporta 
els que escolten, i que aquí 
s’acompanyarà del piano de 
Vicenç Prunés ■

Les «Noces de 
Figaró» dels 
alumnes de 
l’Escola d’Òpera

C. C.

Entre l’estrena d’ahir dime
cres i la segona funció pro
fessional demà divendres, el 
teatre La Faràndula torna a 
aixecar aquest dijous (21h) 
el teló de Le nozze di Figaró, 
amb la mateixa producció de 
Pau Monterde, l’OSV i el cor de 
l'AAOS però amb els alumnes 
de l'Escola d’Òpera de Saba
dell com a solistes.

És una funció que es con
verteix en un final de curs per 
als joves cantants i. per a ells, 
un primer pas pel difícil salt a 
la professionalització. Durant 
dos intensos mesos han apro
fundit en els seus respectius 
papers i en molts aspectes de 
l'òpera de la mà de pretigio- 
sos docents a Sabadell.

Els que debuten són Marta 
de Andrés (Comtessa), Carles 
Pachón (Comte). Irene Mas 
(Susanna), Javier Landete 
(Figaró), Xavier Casademont 
(Antonio), Alba Boix (Barba- 
rina), Laura Brasó (Cherubino), 
Roger Vicens (Don Curzio), 
Patrik Tapiol (Don Basilio), 
Sara Bañeras (Marcellina) i 
Sin Ho Kim (Dottor Bartolo).

Ho fan amb l’òpera de W.A. 
Mozart que obre la 34a tem

porada d’òpera a Sabadell, 
Le nozze di Figaró, i que viatja 
per sis municpis dins el XXVIII 
Cicle Òpera A Catalunya.

A la funció de l’Escola, que 
és gratuïta, s'hi accedeix amb 
invitació i s’omple amb estudi
ants de Secundària.

La dinovena edició de curs, 
al qual s'accedeix amb els 
premis del «Concurs Mirna 
Lacambra», ha tingut de pro
fessors Roger Alier, Francesca 
Roig, Daniel Gil de Tejada, 
Pau Monterde, Miquel Gor- 
riz, i Jordi Vilà, però amb la 
sorpresa a última d’hora que 
la gran soprano Montserrat 
Caballé va venir a impartir una 
master-class. Una lliçó que no 
oblidaran ■
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SALA PETITA

TEATRE DEL SOL
presenta

DAHIEL AN6IÍ8 & MIQUEL TEJAD*
CANÇONS INESPERADES

diumenge 1 de novembre a les 8 de la tarda


