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El Més Petit de Tots apropa Topera 
i la música clàssica als infants
Marie-Christiane Nishimwe captiva amb la seva veu

ANI AfTONOVA

Marie-Christiane Nishimwe, a «Mama singt Geschenke»

c. c.

Programadors europeus es van trobar ahir al matí a LaSala

CARLES GASCÓN

Nascuda a Ruanda, on va 
viure fins els sis anys, cres
cuda a Luxemburg i altres llocs 
d'Europa i establerta a Àus
tria, la soprano Marie-Christi
ane Nishimwe domina un munt 
de llengües però, curiosament, 
el seu espectacle Mama singt 
Geschenke no té text. Només 
hi canta, i ho fa en situacions 
quotidianes de molta plastici
tat: jugant a la banyera, maqui
llant-se o sota la neu.

Les cançons de la mare són 
un regal (Mama singt Gesc
henke) és una de les propos
tes del Festival El Més Petit 
de Tots (per al púbic de 0 a 5 
anys), que ahir veien els esco
lars i avui dissabte (10.30h) 
s’ofereix a LaSala Miguel 
Hernández per al públic en 
general abans d’anar a Sant 
Cugat i Viladecans.

«És una manera d’acos
tar l'òpera, la música clàs
sica i peces tradicionals als

C. C.

Dansa, música i pintura con
viuen al nou espectacle de la 
companyia sabadellenca Petit 
Món, que arriba aquest dis
sabte (21h; 5 euros) a L’Es- 
truch amb el títol Tocs de Traç.

La coreògrafa Laia Vila 
compta amb els ballarins Eli- 
sabeth Oller, Eloi Martín, Lara 
Artero, Alba Martínez, Natàlia 
Monràs i Héctor Puigdomè- 
nech i, en directe, la quinzena 
de músics de l’Orquesta Sim
fònica de l'Escola Municipal 
de Música Pere Burés de Rubí 
-que interactua amb la dansa- 
per posar moviment a alguns 
quadres de Vincent Van Gogh.

La música és del composi
tor britànic Henry Twinch, que 
ha cedit dues sonates.

Més contemporània
Per abordar el món del pintor 
holandès parteixen de qua
tre parts com a fil conductor 
(traços, color, aire i mort). Ja 
estrenat anteriorment a Rubí 
per la companyia (responsa
ble del Certamen Coreogràfic 
de Sabadell, que es celebra 
al mateix Estruch), ara li han 
donat una posada en escena

més petits: el Je veux vivre 
de Roméo et Juliette, Gabriel 
Fauré, Kurt Weill...», explicava 
ahir la soprano afro-austrfacci 
després del passi. *Sempr£? 
em sorprèn la reacció dels. 
nous públics. Aquesta és la 
meva història, sóc una can 
tant que viatja pel món i quan

D S

Nishimwe: «Sóc una 
cantant que arriba 

de viatge a casa i... 
es torna boja!»

arriba a casa deixa les male 
tes (cadascuna és una ciutat 
amb els seus records) i... es 
torna boja!».

No és una mare que canta 
a un fill, però la idea, o el seu 
record, hi flota de forma sug 
gerent, diu. És el seu primer 
muntatge infantil després 
d'anys de concerts, òperes

PETIT MÓN

Un moment de l’espectacle

«més contemporània», explica 
Laia Vila.

L’orquestra simfònica de 
l’Escola Municipal de Música 
Pere Burés funciona des de 
l’any 2012 amb l’objectiu 
d'introduir als joves músics 
els procediments orquestrals 
professionals. Ja ha pogut 
participar en espectacles com 
el musical Mikado l'any 2013 
o Sonrisas y lágrimas el 2014. 
També a l’òpera Bastià i Basti- 
ana de W.A. Mozart el 2015.

D'altra banda, l’Escola d’Art 
Edra de Rubí ha col·laborat en 
el projecte amb la realització 
de l'escenografia de la peça, 
amb vestuari de la botiga 
Xeviot de Sabadell ■

i oratoris. Stephan Rabl, el 
creador, la va convèncer per 
obrir-se a aquest públic i ha 
estat tota una descoberta que 
potencia la «gran imaginació» 
dels infants, assenyala.

Visita de programadors
Encaixa molt bé amb aquest 
festival creat a Sabadell i 
que s escampa aquests dies 
a 14 teatres d'11 municipis. 
Dimarts hi havia un taller de 
dansa i moviment a la Biblio
teca Vapor Badia amb la core
ògrafa i ballarina Gaia Gonelli i 
ahir es reunien a LaSala amb 
la directora, Eulàlia Ribera, i 
la regidora de Cultura, Mont
serrat Chacón, una desena de 
programadors d’arreu d'Eu
ropa que visiten el festival.

Aquest segueix amb més 
funcions. LaSala (Rda. Rou
reda, 24) acull diumenge (11, 
12 i 17h) el Concert per a 
nadons (Del renaixament a la 
improvisació) amb el reconegut 
pioner Paulo Lameiro ■

FLAIXOS

► Santiago Serrato 
dirige zamiela y ópera 
en Cádiz y Málaga

El director sabadellense 
Santiago Serrate coge la 
batuta este fin de semana 
en Andalucía al frente de 
la Orquesta Rlarmónica de 
Málaga con un programa 
de «Zarzuela y ópera de 
inspiración española» en 
la que destaca la soprano 
Irina Lévian, ganadora del 
Certamen Internacional 
Nuevas Voces Ciudad 
de Sevilla 2015. La 
primera cita era ayer en 
el Auditorio Edgar Neville 
de Málaga y hoy sábado 
Serrate -conocido por sus 
numerosas y memorables 
direcciones en el Teatro 
Maestranza de Sevilla- lleva 
la orquesta al Gran Teatro 
Falla de Cádiz dentro del XIV 
Festival de Música Española 
de esta ciudad.

►- Xavier Brik presenta 
«Brik-o-Màgia» a l'Àgora

«Sabamàgic», la primera 
programació estable de 
màgia teatral a la ciutat de 
La Destil·leria Espectacles, 
porta aquest dissabte 
a rEspaj Àgora de Sant 
Oleguer el mag Xavier Brik 
amb Brik-o-Màgia, un show 
de magia singular: Un cargol 
màgic per aquí, un toe de 
vareta allá, unes cartes, un 
conill, una copla... Tot junt 
en un show únic i especial,

Santiago Serrate

eclèctic i de petit format, 
participatiu i humorístic. Està 
recomanat a partir de 7 anys. 
La funció és a les 18h (prec 
adults a 6 euros, reserves al 
609 79 01 76).

► Més funcions del 
musical «Castle School» 
al Teatre del Sol

La sala gran del Teatre del 
Sol continua amb les funcions 
de l’exitòs musical de nova 
creació, «Castle School», 
de Ritme Produccions. Es 
pot veure dissabtes (22h) i 
diumenges (18 h) amb una 
vuitantena d'intèrprets en 
dos repartiments. Vibrants 
coreografies i músiques en 
un internat londinenc on 
s'aborda l'amistat, l'amor, 
l'assetjament, les retallades
0 l’abús d'autoritat. Tot amb 
la marca de Cristina Allande
1 Joan Llonch, de l'escola de 
dansa Ritme.

► Comiat del musical 
«El conte de Hansel & 
Gretel» a La Faràndula

El teatre municipal acull 
dissabte i diumenge (18h.) 
les últmes funcions de 
l’exitós musical «El conte de 
Hansel & Gretel», dirigit per 
Salvador Peig i Maria Pla. i 
que tan bona acollida va tenir 
la temporada passada amb 
una espectacular adaptació 
pròpia del conte clàssic.

► Hèrcules regna 
al Teatre Sant Vicenç
Aquest diumenge (11.30h i 
18h) continuen les funcions 
del musical «Hércules, les 
aventures d'un heroi» al Sant 
Vicenç, on repeteix temporada 
amb un equip molt jove que 
ha omplert moltes funcions.

► Nous passis de 
«Vodevil» al Ciervo Teatre
L’entitat del carrer Viladomat 
ofereix noves funcions, 
dissabte (22h) i diumenge 
(18h) de Vodevil, una divertida 
comèdia dirigida per Anna 
Poquet.

► Morrisones toquen 
al vermut de Gràcia
Versions de rythm & blues, 
folk, rock a càrrec del trio 
Morrisones ompliran el bar El 
Teler (centre cívic de Gràcia) 
diumenge a l'hora del vermut 
(13h; entrada lliure). Són 
Javier López, Quim Aguasca i 
Mario Bernaus.

La companyia Petit Món 
‘balla’ quadres de Van 
Gogh a «Tocs de Traç»
Aquest dissabte, a L’Estruch


