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CRÍTICA DE MÚSICA - SIMFÒNICA

Massa a la vora de la insatisfacció

ESTEVE BAflNOU

La Simfònica, dirigida per Gimeno, va aconseguir una bona relació amb la pianista Tomoka Shigeno

Tomoka Shigeno, (piano). Orquestra 
Simfònica del Vallès Rubén Gimeno,
(director): #. Obres de Rachmaninov I 
Mendelssohn.

TEATRE PRINCIPAL, Divendres, 11/
111/2016.

ALBERT FERRER I FLAMARICH

L
a programació de la 
Simfònica, en particu
lar a Sabadell on porta
va tres mesos sense actuar, 

també ha d'avaluar el marge 
entre deixar amb ganes de més 
i deixar insatisfet el públic. El 
darrer programa, aquest diven
dres, fregava el descrèdit: una 
hora justa de música i un «bis» 
per engrescar al públic que 
omplia el Teatre Principal per 
la propera convocatòria. Un 
fragment del Romeu ¡ Julieta 
txaikovskià a mode de tràiler 
sonor que anava just d'edició i 
muntatge de so.

Els bons resultats s’havien 
obtingut a la segona part amb 
la Simfonia Italiana de Men
delssohn. tocada dempeus en 
una solució escènica recurrent 
i que atorga sensació de viva
citat i efectivitat. Si bé va man
car color, el treball de corda 
denotava pulcritud en una

composició que, com la majo
ria de Mendelssohn, exigeix 
molt tècnicament a aquesta 
família instrumental.

Solvència tècnica

A destacar el concertino en 
el diàleg amb la flauta (primer 
moviment) i també l'exposició 
del primer tema de ¡'Andante

tant per la pulsació com pel 
legato i l'expressivitat ombrf- 
vola. Gimeno va plantejar 
l'obra dins paràmetres estàn
dards, cercant el punt de defi
nició textural i tensió estructu
ral amb què acostuma a treba
llar el repertori romàntic.

Igualment va concertar el 
quasi soliloqui pianístic de

les Variacions sobre un tema 
de Paganini de Rachmàninov 
ajustant els tutti a l'acústica 
seca del teatre i calibrant 
moments com l'expansió lírica 
de la variació divuitena. Les 
primeres variacions (2 a 5) van 
correlacionar-se bé entre el 
teclat, els cordes i les fustes 
en un tempo àgil. La japonesa

Tomoka Shigeno va demos
trar solvència tècnica en una 
execució enfocada amb pocs 
atacs d'avantbraç, bon joc de 
dits i staccato de canell per 
dotar de la fluïdesa rítmica i 
digitació una obra exigent en 
l’articulació i exploració de 
registres.

Coses de la Simfònica

Una intèrpret de qui l’especta
dor no tenia cap informació al 
programa de mà. Ni tan sols 
l'any en què va guanyar el Con
curs Internacional de piano 
Ricard Viñes. El caire erràtic 
dels programes de mà de la 
Simfònica allà on toca, i més 
els de Sabadell, resulta ener
vant. I. sovint, estèril per al 
públic que més el necessita. 
Seria hora d'adonar-se que 
difícilment l'abonat entrarà 
a la web de l'orquestra a fer 
recerques concretes.

Per cert, les dues obres pre
sentaven nomenclatures ins
trumentals diferents: clàssica 
a la simfonia de Mendelssohn " 
i ampliada a les Variacions de 
Rachmàninov (trombons, tuba. 
percussió, flauta, etc). En una 
orquestra que ha de rendibilit- 
zar cada euro pressupostat, 
quin sentit té convocar una 
desena de músics per només 
part del programa? I l'arpa i tot 
per només els breus minuts 
del «bis», que per forçat i pre
parat prèviament no era tal... *■ 
Coses de la Simfònica ■

El microteatre i una lectura 
dramatitzada omplen TAIIiance
El cicle amplia el ventall amb propostes en català I castellà
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«Un passeig amb autors de tots els temps», dimecres Rubén Medina presenta un monòleg aquest dimarts

Amb el títol 
«Mostra’t», l'Alliance 
Française presenta 
tres propostes de 
microteatre i una 
lectura dramatitzada 
entre aquest dimarts i 
divendres.

c. c.

La primera Mostra de Micro
teatre, l’any passat, va tenir 
tan bona acollida que l'Alliance 
Française aposta per una 
segona edició, però equilibrant 
més el castellà i el català en 
el programa, atenent així les 
demandes dels espectadors.

••Mostra’t» arrencava, de fet, 
ahir dilluns però amb una pro
jecció de l'obra de teatre Le 
complexe de Thénardier, de 
José Pliya, i que entrava també 
en el cicle dels dilluns de 
cinema en versió original. Pro
tagonitzada per Marilü Marini 
i Laure Calamyde, l'obra està 
dirigida per Jean-Michel Ribes.

El contacte directe dels 
actors amb el públic comença

aquest dimarts (22h) a l'enti
tat del carrer Sant Joan, 35, 
amb Rubén Medina, actor que 
protagonitza Elvira, dos monó
logos y una mentira. Ho dirigeix 
Rara Avis, un col·lectiu d'estra
folaris guionistes que ja en va 
donar a tastar una versió amb 
dos intèrprets a l’Àgora i l'AI- 
ternativa Teatre.

És la segona cita és dime
cres, amb l'única lectura dra
matitzada: «Un passeig amb 
autors de tots els temps»

(22h). Cristina Suàrez, Estela 
Pérez i Gemma Pellicer posa
ran veu als clàssics Shakes- 
perare, Txèkhov i Lorca sora la 
direcció d'Agustf González.

«Blanca i radiant »

A Blanca i radiant (dijous, 17; 
22 h) Caria Peix. Anna Torres 
i Carlos Algar converteixen la 
tria del vestit de núvia en una 
sessió de teràpia psicològica. 
El text de Marc Oller i Irene 
Minovas mostra com «no sem

pre tot és blanc, rosa i esplèn
did».

L'última proposta de micro
teatre és amb Cuento pecados, 
amb dramatúrgia i direcció de 
Sílvia de la Rosa i Nathalia 
Paolini. Ho protagonitzen elles 
mateixes junt amb Anabel 
Riquelme, aquest divendres 
18 a les 22 h.

Espectacle en castellà on el 
teatre i la plàstica s'uneixen 
en set escenes curtes per 
explicar «els pensaments i

emocions de qualsevol de 
nosaltres (...), la nostra llum 
i la nostra ombra, les nos- * 
tres constants contradiccions, 
la nostra necessitat de ser 
millors i la nostra confusió 
mentre ho intentem».

Cada proposta té una 
durada d'entre 20 i 50 minuts. 
Les entrades es poden 
adquirir a 4 euros a la seu de - 
l'Alliance Française (reserves 
a infocursos@afsabadell.org i 
al telèfon 937269644) ■


