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Premis sabadellencs de teatre a Piera
Belles Arts s’endú 4 guardons i Kakaiba 6, inclòs el 2n a la millor obra

REDACCIÓ 

Bona collita de premis tea-
trals a Piera. Celebrat a finals 
de l’any passat, la 41a edició 
del Concurs de Teatre Ama-
teur Vila de Piera ha recone-
gut aquest cap de setmana 
les companyies de Sabadell 
Kakaiba Associació Artísti-
ca per l’obra Fulmonti i la de 
l’Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell per Les trompetes de 

la mort.
La primera ha vist premiat 

Vicenç Peig Olivé (direcció i 
adaptació) amb el segon pre-
mi al millor director junt amb 
el segon premi a la millor obra 
del certamen. També han ob-
tingut el segon lloc en actor 
principal (Albert Ibars), el pri-
mer en actor de repartiment 
(Albert Paulo), el segon d’es-
cenografia i el segon en la vo-
tació popular.

Un fantàstic palmarès de sis 

Dolors Ruiz, millor actriu de repartiment per la seva interpretació de Federico García Lorca, i Laura Bernaus, 2n per la seva miliciana a «Les trompetes de la mort»
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La companyia Kakaiba Associació Artística, amb els seus sis premis obtinguts

guardons que s’afegeixen als 
quatre obtinguts el novembre 
a Santa Coloma de Queralt.

L’Acadèmia de Belles Arts 
de Sabadell pot estar molt sa-

tisfeta, per la seva banda, amb 
l’excel·lent resultat a Piera, 
el primer concurs on presen-
ta Les trompetes de la mort. 
L’obra sobre la Guerra Civil 

espanyola, amb text de Núria 
Santander i Joan Romeu i diri-
gida per Enric Company, els ha 
valgut quatre premis: el primer 
a la millor actriu de reparti-

ment per a Dolors Ruiz per la 
seva interpretació de Federico 
García Lorca, el 3er a la Prime-
ra Actriu a Laura Bernaus pel 
seu paper de miliciana, el 2n a 
la millor actriu de repartiment 
a Zaida Rodenas per la Dora i 
el 3er al Millor Actor de repar-
timent a Joan Romeu pel seu 
Mingo. Cal dir que la miliciana  
té un text afegit de l’aragone-
sa Ana Domínguez Ibañez.

Enric Company, director que 
ha emprès la lloable tasca 
de rellançar una companyia 
estable de teatre amateur a 
Belles Arts, obté així el primer 
reconeixement a una aventura 
que va viure la seva estrena a 
l’auditori de l’entitat del Pas-
seig Manresa el juny de l’any 
passat.

La companyia prepara ja, 
segons ha avançat, les obres 
A porta tancada, de Jean Paul 
Sartre, i La mordassa, d’Alfon-
so Sastre n

KAKAIBA/FACEBOOK

Tomé Olives, orgue

Obres de Buxtehude, Cabanilles, 

Bach, Händel, Mozart, Schubert, 

Franck, Boellmann, Rheinberger i Oli-

ves. Cicle Amics de l’Orgue.

Església de Sant Feliu, diumenge 
21/I/18.  

ALBERT FERRER FLAMARICH

E
n la cita mensual orga-
nitzada per l’Associació 
Amics de l’Orgue de 

Sabadell a l’Església de Sant 

Feliu, l’organista menorquí 
Tomé Olives va oferir diumen-
ge un recital heterogeni amb 
repertori litúrgic, obres per a 
orgue i altres peces més popu-
lars (entrada la Reina de Saba 
de l’oratori Salomon de Hän-
del), alternant entre obres de 
sonoritat opulent, majestuosa 
i proto-orquestral amb altres 
més temperades que explora-
ven altres registres de l’orgue. 
Un exemple va ser l’espata-

CRÍTICA DE MÚSICA  ORGUE

Un recital d’orgue 
heterogeni i equilibrat

rrant Batalla Imperial Corrente 

Italiana del valencià Cabani-
lles, dins la tradició hispànica, 
contrastada per l’Adagio de la 
Sonata per a Glockenspiel de 
Mozart. 

Olives va configurar una 
proposta variada, ordenada 
cronològicament que, com a 
intèrpret va equilibrar amb una 
cura especial per la cantabili-
tat i el color, sense manllevar 
els moments proteics i expan-
sius. Entre els encerts de so-
fisticació tècnica cal citar la 
Xacona i la Passacaglia de Bu-
xtehude, una Pastoral de Fran-
ck, Prière a Notre Damme de la 

Suite Gòthica de Boellmann o 

la Passacaglia de Rheinberger. 
Tres pals de paller de la lite-
ratura per a l’instrument. Per 
acabar, diverses composicions 

pròpies com Capseta de músi-

ca, Chinatown, Marxa fúnebre 
demostraven un estimable ta-
lent creatiu amarant-se de la 
pentatonalitat com a modalis-

me en la segona i d’una sug-
gerent tensió i dramatisme en 
la tercera, en memòria del re-
centment traspassat orguener 
Joan Carles Castro. 

Certament, no és fàcil gaudir 
d’un cicle d’orgue com aquest 
i la proposta d’Olives aferma-
va la validesa d’un projecte 
que, sessió a sessió, aplega 
un públic divers: des de visi-
tants puntuals a espectadors 
fidels.

Per aquest motiu seria bo 
incloure una breu presentació 
de les obres, especialment 
quan en el programa de mà 
no queden ben explicitades la 
procedència d’aquestes n 

Les composicions 
pròpies demostren 
un estimable talent 

creatiu


