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Bernat Castillejo a la flauta travessera i Adolf Pla al piano, al concert de divendres passat
LLUÍS FRANCO

Bernat Castillejo, flauta. Adolf Pla, piano

Obres d’Oltra, Amirov, Taffanel, Mou-

quet i Taktakishvili. Temporada de 
Cambra de Joventuts Musicals de 

Sabadell

Teatre Principal, divendres, 

19/I/2018.  

ALBERT FERRER FLAMARICH

J
oventuts Musicals de 
Sabadell va encetar 
aquest 2018 amb un 
concert que aplegava 

dos intèrprets i professors sa-
badellencs fortament estimats 
a la ciutat com el flautista i 
director Bernat Castillejo i el 
pianista Adolf Pla. D’aquí, en 
part, la presència de públic jo-
ve a la sala. Un públic per cert, 
més freqüent d’un temps ençà 
però no prou regular. 

El programa estava pràctica-
ment configurat per obres de 
compositors desconeguts pel 
públic en una lloable iniciativa 
d’ampliar horitzons, explicada 
pels mateixos intèrprets.Pri-
mer i com a excepció, Manu-
el Oltra, professor d’ambdós 
músics, que encaixava amb la 
tendència afrancesada tant de 
l’estètica dominant del recital 
i reeixida per la suavitat, la 
lleugeresa i el sentit de color 

en una música planera, sense 
especulacions i amb l’ofici ca-
racterístic del mestre desapa-
regut el setembre de 2015.

Fikret Amirov

Van seguir les Sis peces del 
soviètic Fikret Amirov, d’inspi-
ració popular de la seva Azer-
baidjan natal, que alternaven 
contrastos de temps, ritme i 
expressivitat amb un protago-

nisme preeminent de la flauta. 
En aquesta línia, la Sonata del 
també soviètic Taktakishvili va 
tancar una sessió extenuant 
on el grau d’exigència tècni-
ca portava quasi a l’extrem la 
prestidigitació i la respiració 
de Castillejo coronant el que 
la impressió bucòlica amaga-
va: un concert que era un tour 

de force pel flautista davant 
un piano ben defensat i atent 
al solista per part d’Adolf Pla, 

CRÍTICA DE MÚSICA  CAMBRA

però relegat en un segon pla 
discursiu. 

Bis català

Enmig, la Fantasia sobre temes 

de l’òpera Francesca da Rimi-

ni d’Ambroise Thomas de Paul 
Taffanel oferia una visió més 
comercial però igualment vir-
tuosística en tècnica i melodia 
(escales ascendents i descen-
dents, legato, varietat d’atacs 

amb l’ús de la llengua...).
Quelcom refermat amb un 

grau artístic major en sensua-
litat, elegància i inspiració a La 

flauta de Pan, op. 15 de Jules 
Mouquet, recreant una sonori-
tat en la qual Debussy per es-
cola i tradició es va emmirallar 
en la seva Sonata per a piano. 
Com la Taktakishvili, una reve-
lació.

L’aclamació del públic no 

va ser per a menys i amb el 
Sonetí de la rosada de Toldrà, 
Pla i Castillejo van cloure la 
nit fent gala d’un fraseig pul-
cre i un sentit de la musica-
litat tenyit d’un amorosiment 
que demostrava quines són 
les millors baules del flautis-
ta, i que Toldrà, com a com-
positor, tenia ben poc a en-
vejar a altres contemporanis 
seus n

Intèrprets sabadellencs, 
estètica francesa

Més públic jove per 
a dos intèrprets 
sabadellencs 

fortament estimats

La companyia russa va reunir una modesta assistència al teatre municipal La Faràndula

Txaikovski: El trencanous

Estrelles del Teatre Bolshoi, Moscow 

State Ballet i Gran Orquestra Simfò-

nica.

Teatre Municipal La Faràndula, dijous 

18/I/18.  

ALBERT FERRER FLAMARICH

F
a pocs anys, l’agut 
crític britànic Norman 
Lebrecht escrivia que 
la dansa entre la Re-

volució Bolxevic i la revolució 
sexual de finals dels seixan-
ta, era un art que ho oferia 
tot. Brindava la glòria del cos 
cenyit a un embolcall en mo-
viment, l’atracció d’una músi-
ca seductora feta per grans 
compositors, exquisits refina-
ments del disseny per a l’es-
cena i, sovint, una monumen-
tal idea amarada.

Exagerat o no, què en que-
da? Doncs una gran diversi-
ficació cultural que a casa 
nostra no és gens defensada 
ni reflectida més enllà dels 
àmbits de l’experimentació i la 
dansa contemporànies, plena-
ment actives. Només cal veure 
el Liceu, suposat primer teatre 

de Catalunya i –pretensiosa-
ment– un dels de referència 
d’Espanya (més enllà del cop 
de talonari). Sabadell, sense 
un teatre propi que concentri 
els eixos operístics, simfònics 
i –per què no?– de dansa no-
més pot aspirar a una progra-
mació ocasional com la del 
Trencanous del passat dijous 
dia 18. 

Producció ben resolta

Es tractava d’una producció 
ben resolta artísticament tot i 
certs desgavells inicials entre 
ballarins, i amb una orquestra 
reduïda però voluntariosa de 
resultats convincents. No obs-
tant, l’autèntic desgavell era la 
informació pel públic: sense 
programa de mà, sense cap 
tipus d’informació útil per a 
testimoniar –almenys!– el nom 
de la producció, els seus res-
ponsables i els personatges.

El resum argumental, dei-
xem-lo en la inòpia. Així, és 
impossible generar un arrela-
ment del públic local. I molt 
menys fer mínimament renta-
ble la proposta: programar un 
dijous al vespre una obra que, 

CRÍTICA DE DANSA  BALLET

es vulgui o no, és un ham pel 
públic infantil dista de l’encert. 
L’assistència a la Faràndula 
amb prou feines era d’un 37 
%. Les  resta de mancances, 
no cal ni esmentar-les.

Pressuposem que eren les 
estrelles del Teatre Bolshoi el 
Moscow State Ballet i Gran Or-
questra Simfònica que apunta 
el llibret general de la tempo-
rada escènica de Sabadell. Es-
taríem davant un bolo d’aques-
ta companyia de l’est vinguda 
llampec, amb vestuari clàssic, 
coreografia tradicional, deco-

rats pintats i de cartró però 
eficaços en els ambients i ben 
reforçats per la il·luminació. 
Aquí cal assenyalar la meritò-
ria sincronització de llums a la 
lluita entre el Trencanous i el 
rei de les rates. 

Cal aplaudir doncs l’esforç 
de la trentena de ballarins 
destacant els papers princi-
pals del Trencanous i Clara; 
també el secundari Arlequin i, 
en general, els solistes en les 
danses característiques de 
l’acte II (la de la Fada de su-
cre, la dansa espanyola, vals 

de les flors,...), moment àlgid 
de l’espectacle en coordinació 
i virtuosisme (joc de puntes, 
moviments eteris de braços i 
cames...).

Entre els talls caçats s’hi 
va comptar la vocalise del cor 
infantil al final de l’acte I i la 
més sagnant: la dansa de la 
Mère Cigogne. Per això, insis-
teixo, la resta de logística no 
cal ni esmentar-la. L’esforç i 
dignitat del que es va posar 
damunt l’escenari va ser sufi-
cient: la música de Txaikovski 
feia la resta n

Sabadell a ritme  
de Txaikovski

LLUÍS FRANCO


