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Espectacular «La Bella i la Bèstia»
El gran musical de Quim Carné omple el teatre fins al proper 28 de maig

REDACCIÓ

Escenografia, vestuari, il·lu
minació i posada en escena 
esan cuidats al detall i amb un 
toc certament espectacular en 
la versió de La Bella / la Bès

tia que va estrenar dissabte la 
Joventut de la Faràndula, amb 
un teatre municipal pel fins 
dalt que va ovacionar el mun
tatge.

L’obra -romàntica per 
excel·lència", segons l'autor

de la versió i director de la 
producció, Quim Carné. «És el 
musical més gran que he fet», 
afegeix.

Es poder comprovar dis
sabte i diumenge, amb una 
excel·lent coreografia que

signa Montse Argemí, de l'Es
cola de dansa Bots, Roger 
Pérez a la direcció musical i 
Jordi Berch en la direcció tèc
nica. Orio Padrós és l’autor de 
la música composta expressa
ment per a aquest muntatge.

Amb el bon sabor de boca 
de l'estrena, la Joventut de la 
Faràndula es prepara per les 
últimes dues funcions de La 
Bella i la Bèstia aquest cap de 
setmana (dissabte i diumenge 
a les 18h.).

Però el títol tornarà a l’esce
nari municipal una altra tem
porada, de ben segur, amb els 
seus 80 intèrprets, pels quals 
s'han elaborat fins a 150 ves
tits. Hi participen alumnes del 
Taller de Teatre Infantil (TTI) ■

CRITICA DE MUSICA ► SIMFÒNICA

Entre la joia, l’amor i la força
Pompa britànica

Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). 
Obres d'Bgar, Bruch i Haydn. Telmu- 
raz Janikashvlli, violí. James Ross,
director.

Palau de la Música Catalana, dissabte 
20/V/2017.

ALBERT FERRER FLAMARICH

C
om tot acte intel·lec
tual, la crítica musi
cal exigeix un grau 
d'humilitat inevitable 
davant els límits de la percep

ció i davant els propis errors. 
Per tant, entonar un “mea 
culpa" i les disculpes perti
nents forma part d'una actitud 
responsable i compromesa 
quan el signant es perd la pri
mera meitat del concert per no 
assabentar-se que, excepcio
nalment, l’inici s'havia progra
mat una hora abans de l’habi
tual a la Temporada Simfònica 
al Palau.

En conseqüència, la pri
mera part de la sessió no pot 
quedar reflectida. Una opor
tunitat desaprofitada, doncs, 
per veure i escoltar a Teimuraz 
Janikashvili, el concertino més 
regular i convincent de les 
darrers temporades a l'OSV, 
com a solista del Concert 
per violí i orquestra Op. 26 de

Marx Bruch.
Com va dir Christopher 

Hogwood, Haydn és un hospi
tal per a les orquestres. Però 
també ho és pel públic, sovint 
massa avesat a excessos 
hiperromàntics i mastodòn- 
tics. En aquest sentit va ser 
una satisfacció escoltar la Sim
fonia núm. 92 ‘‘Oxford" sota la 
direcció d’un James Ross que 
la va plantejar ben dibuixada 
i cohesionada en una relació 
de coneixença i explotació de 
possibilitats entre el planter

DS

No hi va faltar 
l’Orquestra tocant 
dempeus i jocs de 

llums al Palau

vallesà i el director que feia 
atansar fàcilment l’estàndard 
qualitatiu futur.

Entre els detalls de la lec
tura cal citar els aires marcials 
i marcats en la secció central 
del segon moviment i els jocs 
ben definits entre forte i piano, 
entre tutti i seccions; així com 
els silencis en aquest mateix 
Adagio i en el Minuet, rítmica
ment difícil pels accents i con

tratemps. Igualment meritoris 
pels sforzandi del presto final, 
dotat d'una motricitat jovial 
sense precipitació i amb una 
articulació que no perdia el toc 
lleuger en les cordes

Pompa I Circumstància
Com a cloenda de programa 
l'OSV va oferir un d'aquells 
“clásicos populares" que és 
la Marxa número 1 de Pompa 
i Circumstància Op. 39 d’Elgar. 
Més enllà de rematar la ses
sió i garantir l’entusiasme no 
és sobrer reveure i reviure oca
sionalment.

Com de costum, no hi van 
faltar les clàssiques presen
tacions de l’Orquestra tocant 
dempeus i jocs de llums 
ambientals en un Palau altra 
vegada força buit, potser pel 
canvi horari. Un fet que obliga 
a plantejar si cal que l'OSV 
configuri convocatòries més 
pròximes a la festa i al gran 
esdeveniment en un sobre- 
esforç d'imaginació que vagi 
més enllà del concert i d’un 
programa ben pensat com la 
caracteritza. Sembla que una 
proposta regular i estàndard 
amb atractius inherents no 
són suficients per a destacar 
sobre altres programacions 
del Palau.

Fa unes quantes tempora
des que les convocatòries de 
l’OSV presenten sobrats al·li
cients per a una repercussió 
mediática superior a la rebuda 
i garantir una assistència molt 
major, la dinàmica irregular 
de la qual no sempre ve jus

tificada per l’ample ventall de 
propostes de la seu barcelo
nina que els acull, ni l'abun
dant (saturada, per alguns) 
oferta musical de la ciutat, 
especialment els caps de set
mana. Quelcom, sens dubte, 
preocupant ■
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