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ESPECTACLES

Discografia sabadellenca del desembre
Destaca «0 virgo Sancta», editada per la companyia de Llorenç Balsach

En el repàs habitual a 
la discografia clàssica 
sabadellenca ens 
atansem a novetats de 
Columna Música i La 
mà de Guido, dos dels 
quatre segells catalans 
ubicats a la ciutat.

ALBERT FERRER FLAMARICH

Entre les diverses nove
tats presentades les darreres 
setmanes per la companyia 
dirigida per Llorenç Balsach 
cal destacar "0 virgo Sancta” 
(LMG 2142 DDD 73 min) que 
recupera part de l’obra madri
galesca de Pere Alberch Vila 
(1517-1582) en un recull que 
també inclou danses i cançons 
extretes de les ensaladas de 
Mateu Fletxa el vell, de Barto
meu Càrceres, Mateu Retxa el 
jove, entre altres.

Són composicions d'un con
siderable virtuosisme en que 
l'escissió entre música culta, 
religiosa i popular és dilueix. 
La mezzosoprano Eulàlia Fan- 
tova i un conjunt divers de 
músics (principalment violes 
d'arc i de mà, però també per
cussions i orgue) dirigits per 
Sergi Casademunt les servei
xen amb eficàcia.

Com bona part del catàleg 
de La mà de Guido, implica 
una valuosa recuperació patri
monial amb músics i espe
cialistes nostrats. A més es 
tracta d'un interessant treball 
d'arrel musicològica a partir de 
la reconstrucció de la corda de 
tenor feta pel mateix director 
a partir dels quaderns editats 
d'Alberch l'Odarum (Quas vugo

madrigales Apellamus editat 
per Jaume Cortey el 1561 i de 
l'Odarum Spiritualium Musico, 
et per eleganti concentu com- 
positarum a càrrec del mateix 
editor l’any anterior.

Aplec schumannià
La tasca d'aquestes discogrà 
fiques els darrers vint anys ha 
fet possible que músics nos
trats desenvolupin els seus 
projectes, alguns, d'una relle
vància major del previsible.

És el cas del clarinetista 
Josep Fuster que compta

amb un amplfssim i seductor 
catàleg discogràfic, majorità-
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Cal incidir en el 
darrer dels treballs 
de José Menor a 

l’entorn de Guinjoan

ríament editat per Columna 
Música. Josep Fuster, el vio
lista Ashan Pillai i el pianista

Enrique Bagaría, agrupats com 
a Trio Cervelló -del que el lli
bret no aporta cada dada cur- 
ricular- han enregistrat un disc 
que mostra l'ús del clarinet 
i de la viola, en conjunt i per 
separat, com a eina de difusió 
musical en vetllades socials i 
d’oci vehiculant l’exhibició tèc
nica i expressiva per a músics 
afeccionats i professionals de 
l’època.

El programa inclou l’Adagio 
i Allegro Op. 70, Tres roman
ces op. 94, Màrchenbilder 
Op. 113, Fantasiestücke Op.

73 i Màrchenerzàhlungen Op. 
132 (1CM0357. DDD.llCD 
62 minuts). Resulta encerta- 
dfssim per a tres músics de 
gran qualitat que aborden amb 
sensibilitat un ventall de caràc
ters proper al món del heder i 
canvis idiomàtics que porten 
el discurs de la delicadesa i 
la poesia a un esperit brillant 
i proteic.

Uns músics, per cert, indivi
dualment han trepitjat les tem
porades de cambra de Joven
tuts Musicals de Sabadell, 
comanada per Joana Soler.

Menor i Guinjoan
Igualment també cal incidir en 
el darrer dels treballs discogrà
fics de José Menor a l'entorn 
de Joan Guinjoan, de qui en 
va enregistrar la integral per a 
piano.

El pianista sabadellenc, que 
entre 2016 i 2017 haurà ofert 
un immens tour internacio
nal interpretant Granados, ha 
arrodonit la seva contribució 
a Guinjoan amb la participa
ció en un disc compacte que 
aplega cinc composicions per 
a diverses formacions instru
mentals. Menor aborda Recor
dant Chopin, composta fa tres 
anys i que participa d’altres 
homenatges del compositor a 
figures com Albéniz i Homs.

És una pàgina amb un lleu
ger element lúdic, que parti
cipa de la coherència eclèc
tica i explora la coloració del 
piano. Està construïda sobre 
dues parts ben contrastants: 
la primera a la recerca de la 
coloració i l'espai harmònic; 
i un ample joc de tensions, 
dinàmiques i domini tècnic de

(continua a la pàgina seg.)
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la digitació i llibertat rít
mica en la segona.

La va estrenar l'any 2013, 
l'ofereix amb enorme pul
critud. idiomatisme i estudi 
seriós. Ara Solfa Recordings 
(Ref.: SR1603270 DDD 80 
minuts) l'ha inclòs en un digi- 
pack amb unes convincents 
notes de carpeta signades per 
Josep Maria Guix.

Catalans a 4 mans
Per últim, el Nexus Piano Duo 
protagonitza un compacte que 
engloba quatre de les icones 
universals de la composició 
catalana de qui s'ofereix l'obra 
completa per a piano a quatre 
mans (1CM0353. DDD 1CD 
61 minuts).

No obstant, totes elles ja 
es troben en les diverses 
integrals a l'entorn d’Albéniz, 
Granados. Mompou i Mont- 
salvatge que segells com Bis 
i. especialment, Naxos han 
confeccionat els darrers dotze 
anys.

Els quatre compositors són 
aplegats en un recorregut
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Tècnica segura i 
serenitat expressiva 

basteixen obres 
menors i rareses

d'una hora musical, presentat 
:: en digipack i interpretada amb 
. frescor, elegància, nitidesa i 

caràcter expositiu.
Una tècnica segura i sere

nitat expressiva basteixen un 
programa que inclou obres 
menors i rareses, al marge 

~ de les quals el major interès 
se centra en l'oportuna contri
bució de Granados amb dues 
marxes militars al més pur 
estil schubertià -més jovials 
encara!- i la més ambiciosa En 
la aldea.

Suite de 1888
Es tracta d'una suite progra- 
màtica escrita de l'any 1888 a 
París i una de les més signifi
catives de la joventut del com
positor, vinculada a la descrip
ció de la vida en un poble, com 
indiquen els noms de cada 
fragment, a partir de cèl·lules 
i dissenys que atorguen unitat 
dins la variació idiomàtica de 
cada número en un Roman
ticisme lleument impersonal 
però assimilable a les peces 
líriques de Grieg.

Més enllà de les transcrip
cions d’Albéniz d'algunes 
pàgines de la Suite Española 
Op. 47, la infreqüent Pava
na-capricho Op. 12 de (1882) 
mereix atenció, davant apor
tacions menys suggestives 
de Mompou i Montsalvatge, 

v com la paràfrasis polifònica 
d'aquest darrer, Homenatge a 
Victòria de los Ángeles (1998) 
sobre El cant dels ocells ■

El musical ‘Castle School’ i 
‘Fortuna, Fortuna’ al Teatre del Sol
Aquest cap de setmana continuen amb més funcions a les dues sales

Una escena de «Castle School. El Musical», de Ritme Produccions

Un moment de «Fortuna, Fortuna» a la sala petita

REDACCIÓ

El Teatre del Sol no s'atura 
aquest cap de setmana i conti
nuen a Sala Gran les funcions 
de Castle School. El Musical, 
de Ritme Produccions (Cris
tina Allande i Joan Llonch), 
i a la sala petita la divertida 
comèdia d'Eduardo de Filippo 
Fortuna Fortuna, dirigida per 
Ramon Ribalta.

El primer es veu dissabtes 
a les 22h i diumenges a les 
18 h, i la comèdia aixeca el 
teló cada setmana dissabtes 
a les 21.30 i diumenges a les 
18.30 h

Castle School és un internat 
ubicat en un castell medieval 
situat als afores de Londres. 
Els temes de què tracta són 
de total actualitat: el bullying a

un alumne nou, les males influ
ències, el pirimer amor, l'amis
tat, excés d'autoritat, fins i 
tot es parlà de política, de la

crisi econòmica i de la conegu- 
díssima reforma del sistema 
educatiu. Tot això. però, trac
tat des d'una vessant entretin

guda i amb molt de ritme. No 
hi falten aventures, la tensió, 
el misteri i l'espectacularitat 
que recorden als actuals musk 
cals de nUs èxit.

Castle School, El Musical és 
la història d'un grup de joves 
que fan ¿n de batxillerat. L’Al
bert arriba nou a l'internat i 
de seguida pateix bullying. 
Aquest s enamora de la Maria,
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Els alumnes de 
Castle School han 
de lluitar contra un 

nou subdirector

una noià tímida a qui fa poc 
que se li ha mort la mare.

Això és només el principi de 
la històjïa, ja que l'internat, 
per problemes econòmics, ha 
de canvjar el pla d'estudis i del 
Departament d'Arts Escèni
ques d®l Ministeri d’Educació 
els obliguen a suprimir totes 
les assignatures artístiques 
(dansa, teatre i música).

Per assegurar-se que es 
complex la nova normativa, 
des del Departament, els 
envien un nou subdirector: 
en Robert Hutton. Resulta ser 
un home terrible que els fa a 
vida impossible. Tota la colla 
haurà c^e treballar per acabar 
amb ell i restablir l’ordre. Com 
ho fa rap?

La producció compta amb 
música! i direcció musical de 

Toni Ten, direcció coreogràfica 
de Cristina Allande i direcció 
vocal cje Montse Saurí i Anna 
Aparicio, amb una quarantena 
d'intèrprets ■

Sabadell participa als 
Cercles de Comparació 
Intermunicipal
Hi va participar Mara Vilasó, de Cultura

REDACCIÓ

Una delegació sabadellenca 
va participar, el dijous 1 de 
desembre, en la jornada de 
cloenda dels Cercles de Com
paració Intermunicipals (CCI) 
en l'àmbit de la cultura, que va 
tenir lloc a l'Espai Francesca 
Bonnemaison de la Diputació 
de Barcelona. Una trobada

que va permetre als munici
pis inte'cànviar experiències i 
buscar millores en l'àmbit de 
la gestió db serveis.

En el cas sabadellenc, Maria 
Vilasó, cap del servei de Cul
tura de l'Ajuntament, va parti
cipar en una xerrada que duia 
per títol La utilitat dels cercles 
de cultura: una mirada múlti
ple. Condúïda per Eduard Mira

lles de la Diputació, també hi 
van intervenir Raimon Gusi 
i Amigó, regidor de Cultura 
de Vilafranca del Penedès, i 
Laura Padró, directora de la 
Biblioteca Can Pedrals de Gra
nollers.

Els Cercles de Comparació 
Intermunicipal tenen per objec
tiu l'avaluació i millora de la 
prestació i la gestió dels ser
veis públics municlpcils. És un 
projecte que dinamltza el Ser
vei de Programació de l'Àrea 
d'Hisenda i Recursos Interns 
de la Diputació de Barcelona, 
conjuntament amb les àrees 
que treballen en els diversos 
àmbits d’anàlisi i que ha obtin
gut els més alts reconeixe
ments com a eina d'anàlisi i 
planificació.

Entre els objectius dels 
Cercles destaquen, en primer 
lloc, rrjesurar, comparar I ava
luar resultats, mitjançant uns 
indicadors comuns consensu
als. En segon lloc, treballar 
en rirjtercanviï experiències I 
analitíar com funcionen altres 
serveis. I, finalment, proporci
onar eines per impulsar-ne la 
millor^.

Els resultats poden ser
vir per fer un diagnòstic dels 
serveis i conèixer quina és la 
situació actual, redefinlr objec
tius, tenir informació completa 
i actualitzada a l'hora de pren
dre decisions, millorar els 
estàndards de qualitat dels 
serve s i actuar com a punt de 
partida en polítiques locals de 
mediació ciutadana ■


