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El ‘Magnificat’ participatiu de l’Orfeó
El cor sabadellenc suma més d’un centenar de veus divendres a la Puríssima

CARLES CASCÓN 

Els onze anys que Gregorio 
S. Rodríguez Ruiz va dirigir 
l’Orfeó de Sabadell van do-
nar fruits molt importants i el 
cert és que la relació ha tingut 
continuïtat. Ara el director tor-
na de Granada, on va anar a 
instal·lar-se per muntar l’Aca-
dèmia d’Arts Escèniques de 
Baza, per un concert participa-

tiu molt especial pel qual ja es 
van iniciar converses dos anys 
enrere.

Amb més de cent veus de 
diferents formacions, canten 
en diferents localitats del Va-
llès el Magnificat de J. Rutter. 
Són l’anomenat And&Cat Mu-
sic Coral, que no és altre que 
la suma de les veus de l’Orféo 
de Sabadell amb excantaires 
del Cor del Conservatori de 
Terrassa, la Capella de Música 

Un dels recents assajos de l’Orfeó de Sabadell a la seva seu social del carrer Mestre Rius, amb el director vingut de Granada

LLUÍS FRANCO

L’Orfeó de Sabadell i 
un munt de cantaires 
més comencen aquest 
dimecres a Castellar 
del Vallès una sèrie 
de concerts amb el 
Magnificat de J. Rutter 
que arribarà divendres 
a La Puríssima. Amb 
l’exdirector de l’Orfeó 
Gregorio S. Rodríguez 
Ruiz.

Burés de Castellbell i el Vilar, 
el Grup Polifònic Cantomima i 
cantaires individuals que s’hi 
han volgut afegir. Els acompan-
yarà l’Orquestra de Cambra de 
l’Acadèmia d’Arts Escèniques 
de Baza (Granada). Una part 
del cor del centre granadí tam-
bé vindrà.

Concerts

El primer concert és aquest 
dimecres a l’Església de Sant 
Esteve de Castellar del Vallès 
(20.30h), amb venda d’entra-
des el mateix dia.

Gregorio S. Rodríguez Ruiz

El concert a la 
Puríssima coincideix 
amb 150 anys de la 

parròquia
L’endemà dijous 7 tenen 

cita a Terrassa (Auditori Mu-
nicipal, 19h) però en aquesta 
ocasió en format concert de 
Shostakovitx i Rodrigo només 
amb l’orquestra.

El Magnificat, una obra per 
cor, orquestra i solistes que 
«surt una mica dels cànons 
clàssics» –observa el direc-
tor–, es tornarà a sentir a Sa-
badell divendres 8 (Parròquia 
de la Puríssima Concepció, 
19h), on es venen entrades de 
17 a 20 h. A cada municipi hi 
ha uns solistes diferents i a la 

nostra ciutat seran les sopra-
nos Montserrat Bosch, Mont-
serra Savall, Núria Rossinyol i 
Rosa Fernàndez.

Coincideix, a més, amb els 
150 anys de la Puríssima. Pels 
que se’l perdin, encara tindran 
una última oportunitat dissab-
te 9 a l’Auditori Municipal de 
Terrassa (19h). Un bon recor-
regut per un Magnificat que 
s’està assajant des de fa tres 
mesos i que pot ser, diu un il-
lusionat Gregorio S. Rodríguez, 
«una plataforma per seguir tre-
ballant puntualment» n

Ballarins i músics en escena a «My baby is a Queen»

REDACCIÓ

Des de dissabte passat i 
fins el 10 de desembre la com-
panyia teatral sabadellenca 
especialitzada en la primera 
infància La Petita Malumaluga 
torna al Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC) –sala Tallers– 

després d’haver exhaurit loca-
litats amb Bitels per a nadons 

(concert tribut a The Beatles), 
la temporada 2015–2016, 
havent merescut una crítica 
excel·lent.

Ara hi té en cartell My Baby 

is a Queen, «un recorregut per 
la diferència i per qui i com 

ALESSIA BOMBACI

«My baby is a Queen» a 
la programació familiar 
del TNC de 0 a 3 anys
De la sabadellenca La Petita Malumaluga

la mira». Aborden temes com 
els orígens, la discapacitat, 
el gènere o els pensaments 
en el que presenten com 
«una aposta d’alt voltatge on 
el públic n’és protagonista». 
«Radicalment interactiva, amb 
un intens contingut i amb qua-
tre ballarins i tres músics a 
escena», afegeixen.

La producció, molt ambici-
osa quant a format i elements 
escènics, es va estrenar dins 
el festival Grec al Mercat de 
les Flors i es va portar a la 
Fira de Tàrrega. Ja s’han inte-
ressat per la proposta la Xina, 
on La Petita Malumaluga ja 
actuat en diverses ocasions 
els darrers dos anys n


