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FLAIXOS

 La funció suspesa 
de «Per davant i pel 
darrere», aquest dijous
Aquest dijous, 12 d’octubre 
(18h), el Teatre Sant Vicenç 
ofereix una representació 
de Pel davant i pel darrere 
que correspon a la que 
va deccidirm suspendre 
el passat diumenge 1 
d’octubre com a rebuig a 
la violència als col·legis 
electorals. Aquesta comèdia 
de Michael Frayn, dirigida 
per Montse Azanuy, mostra 
un grup de teatre amateur 
que representa l’obra Ya no 

sé donde tengo la sardina 
per Espanya. Aquest cap de 
setmana (14 i 15) hi ha les 
últimes funcions al teatre 
creualtenc.

 Jazz i tapes amb jam-
session aquest dijous al 
centre cívic de Gràcia

Tot i el festiu, aquest 
dijous (de 21 a 23 hores) 

continuen les jam-sessions de 
jazz («Jazz i tapes») al bar El 
Teler del centre cívc de Gràcia 
(Pl. del Treball). S’obre amb el 
quartet habitual i de convidat 
Guillem Jubany a la guitarra 
amb temes de Charlie Parker. 

 Elisabet Casanovas 
torna al Poliorama amb 
«Paradise»

L’actriu sabadellenca Elisabet 

Casanovas (Merlí) torna 
per fer temporada (fins al 
5 de novembre) al Teatre 
Poliorama de Barcelona amb 
Paradise, una comèdia de 
tres històries que passen en 
un mateix espai, l’habitació 
d’un prostíbul. S’estrenava 
ahir amb un repartiment que 
inclou també els joves actors 
Albert Baró, Artur Busquets 
Adrian Grösser i Albert 
Salazar.

«Per davant i pel darrere» al Teatre Sant Vicenç

Segona de Mahler

Simfonia núm. 2 “Resurrecció” de 

Gustav Mahler. María Espada, sopra-
no. Anna Alàs, mezzosoprano. Cor 

Madrigal. Polifònica de Puig-Reig. Or-

questra Simfònica del Vallès (OSV). 

Víctor Pablo Pérez, director.

Palau de la Música Catalana, dissab-

te 7/X/17.  

ALBERT FERRER FLAMARICH

É
s preocupant que en 
un dels millors con-
certs que l’OSV ha 
ofert en la seva llar-

ga trajectòria –especialment 
les darreres temporades– i 
amb una obra tan exigent i 
excepcional com la Simfonia 

Resurrecció de Mahler, el Pa-
lau de la Música Catalana no 
pengés el cartell d’entrades 
exhaurides. I més amb un dels 
millor directors espanyols com 
Víctor Pablo Pérez.

Alguna cosa no funciona 
en la promoció i difusió d’un 
projecte i una temporada que, 
més enllà, de les lloances ins-
titucionals de cada roda de 
premsa, mereix també una 
atenció més responsable que 
la demostrada per la crítica 
nostrada.

L’esforç de programar la 
Segona de Mahler per una or-
questra de recursos privats, 
de la plantilla com l’OSV i la 
implicació del gran constructor 
d’orquestres que és Víctor Pa-
blo Pérez van deixar més d’un 
quart d’hora d’aplaudiments 
després d’una interpretació in-
tensa, ben concebuda i punts 
d’emotivitat. 

Sàvia constructora

Des de l’ortodòxia i un caràc-
ter expositiu però amb efectes 
personals, Víctor Pablo va par-
tir d’un concepte unitari que, 
sense desdibuixar ni extre-
mar la parataxi de l’escriptura 
mahleriana, assumia la varia-
bilitat idiomàtica amb un so de 
conjunt satisfactori. 

Amb ell no és l’ultraprecisió 
la que malda per assolir garan-
ties, sinó la claredat constant 
i un color, unes dinàmiques i 
unes tensions canviants i, per 
tant, expressives amb unes 
veus i correspondències inter-
nes que fan lluir les famílies 
instrumentals amb evident de-
lectació.

La seva capacitat per mode-
lar l’obra des de la polaritat 
txaikovskiana clarament defi-
nida (dramatisme i nostàlgia, 
tragèdia i felicitat no real) del 
primer moviment a la proteica 
afirmació salvífica final van 
emmarcar els moviments glo-
balment més aconseguits: el 
segon, líric i esvelt, i el tercer, 
hàbil també sentit del color i 

del ritme, ben frasejat i amb el 
toc just de levitat. 

A destacar la corda greu (vi-
oles especialment), les joves 
oboè i corn anglès, l’energia 
d’algunes marxes i fanfares. 
I l’absència de paroxisme en 
cataclismes com el precedent 
a la reexposició al moviment 
inicial; o en ritenutos com el 
del crescendo de la percussió 
abans del desenvolupament 
del cinquè moviment.  

Intervenció vocal

Entre les poques mancances 
al marge d’algunes textures 
perfectibles, cal citar un inici 
mancat del color velat de les 
trompetes en el coral del quart 
moviment.

També un “Mit Flügeln” més 
pròxim a una simple repetició 
en cada corda que a una ex-
pansió orgànica cap al tutti, un 
orgue poc present i un “Aufers-
teh’n” climàtic lleugerament 
cridat. Quelcom que no des-
mereix ni la interpretació de la 
simfonia ni la convincent tasca 
del cor Madrigal i la Polifònica 
de Puig-Reig en conjunció, afi-

nació, dicció i contrast de di-
nàmiques. 

L’apartat vocal el van com-
plementar dues solistes tím-
bricament contrastades, ho-
mogènies en el centre i l’agut, 
de pulcritud en atacs i lineali-
tat en el fraseig com la cristal-
lina Maria Espada i la mòrbida 
Anna Alàs. Aquesta va oferir 
un Urlicht ben modelat en la 
col·locació de les notes i una 
secció central més propera al 
lied popular que a l’oració. 

Reducció orquestral

Per cert, en un altre indret toca-
rà reflexionar sobre si la reduc-
ció orquestral signada pel di-
funt Gilbert Kaplan emprada al 
concert manlleva la simfonia i 
l’efecte de gran esdeveniment 
implícit, o si el fet que Mahler 
emprés una orquestra gegan-
tina, més enllà de respondre 
a puntuals encerts d’orques-
tració i d’expressivitat deriven 
cap un possible simulacre –en 
clau de Baudrillard– més que 
a una necessitat real dels mit-
jans.

El dubte és lícit si es jutgen 
els resultats del concert i de la 
tasca de Kaplan n
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Segona fita mahleriana 
de la Simfònica

Una interpretació 
intensa, ben 

concebuda i punts 
d’emotivitat

Una escena del musical «Ratatouille, el petit xef» al teatre la Faràndula

REDACCIÓ

Tot i que la coincidència amb 
el referèndum i el context polí-
tic feien témer una baixada de 
públic, la Joventut de la Faràn-
dula ha acabat les quatre fun-
cions de Ratatouille, el petit 

xef amb més de 2.200 espec-
tadors, el que significa més de 
10 mil assistents si es sumen 
als de les funcions de les dues 

temporades anteiors. «Ens ha 
anat molt bé, fins i tot millor 
gràcies al nou camí obert amb 
la xarxa d’ofertes del Club Su-
per 3», ha explicat Salva Peig, 
president de l’entitat.

La funció de comiat, diumen-
ge passat, els més de mig cen-
tenar d’intèrprets van marxar 
entre grans ovacions del pú-
blic, que gaudia per últim cop 
de la coneguda història de la 

rateta cuinera de la pel·lícula 
d’animació.

L’únic entrebanc va ser sus-
pendre la funció de l’1 d’octu-
bre, com la majoria de teatres, 
en protesta per la repressió 
policial al referèndum català. 
Es va recuperar diumenge al 
migdia amb gran afluència de 
públic. El muntatge estava di-
rigit per Albert Gorina i Magda 
Palau n

«Ratatouille» s’acomiada amb èxit 
de públic a la Faràndula
El musical ha sumat més de 2.200 espectadors a les quatre funcions
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