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Alba Ventura, piano

Obres de Chopin i Debussy.

Teatre Principal, divendres 16/II/18. 

ALBERT FERRER FLAMARICH

A
lba Ventura és una 
pianista de gran inte-
l·ligència i sensibilitat 

que, sumades retraten una ar-
tista molt completa. No té po-
sat de diva, sinó d’artesà fidel 
a uns principis i a una litera-
tura, la pianística, defensada 
amb uns arguments sòlids i 
indiscutibles.

En el concert de Joventuts 
Musicals de divendres va co-
mençar amb la Sonata núm. 

3 de Chopin, una obra de 
plenitud expressiva i tècnica 
bordada des de la coherència 
arquitectònic, la intensa in-
trospecció emocional (superb 
tercer moviment) i enfocant el 
rondó com un vertiginós camí 
cap a un final pletòric. Els pri-
mers “bravo” del públic saba-
dellenc, habitualment fred, van 
fer-se sentir a la primera part. 

Centenari de Debussy

El programa commemorava el 
centenari de mort de Claude 
Debussy amb una selecció 
(Estampes, La plus que lente, 
Deux arabesque i L’isle joyeu-

se) i un maridatge chopinià 
que evidenciava que allà on el 
polonès proposa certes expan-
sions i modificacions sobre 
un fons d’harmonia, textura i 
formes clàssiques, Debussy 
les vertebra amb un signifi-
cat i context diferent, en una 
acumulació gradual de canvis 
esdevinguda en qualitativa i 

moderna en la història de la 
música. 

En aquest sentit, el pianis-
me deliqüescent de Ventura 
parteix d’una articulació diàfa-
na, meticulosa, amb ús discret 
del pedal, sense efectismes 
falsos i donant a cadascuna 
de les obres un matís expres-
siu. En realça la qualitat tímbri-
ca i l’organicitat debussyanes 
en una concepció més moder-
na, menys bromosa, més afir-
mativa i menys esllanguida de 
l’estereotip tradicional. El seu 
és un Debussy autèntic, mo-
dern, virtuós, profund i, fins i 
tot, espurnejant. De toc acaro-
nador i magistral joc de canell 

i dits (fefaent en el febril Sc-
herzo de la Sonata de Chopin), 
magistral en les mitges veus i 
competent l’encavalcament de 
mans (Jardins sous la pluie). 

Sens dubte, el recital va ser 
un encert absolut amb el que 
la secció sabadellenca de Jo-
ventuts Musicals que tornava 
a convocar a un recital excel-
lent afermant aquest cicle com 
una sortida de qualitat per a 
molts intèrprets que, com Alba 
Ventura, mereixen una presèn-
cia més regular en una progra-
mació musical catalana mas-
sa copada per figures forànies 
en cicles mitjans i d’alt nivell n 
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Superb Debussy

Sens dubte, el 
recital va ser un 

encert absolut de 
Joventuts Musicals

Un assaig a L’Estruch de l’espectacle, amb estrena oficial del 23 de març al Mercat de les Flors

CARLES CASCÓN

El ritme d’unes pilotes de 
bàsquet pot ser revolucionari. 
Ho sap molt bé l’educador so-
cial i musicoterapeuta Josep 
M. Aragay, ànima de l’espec-
tacle Basket Beat, un nosaltres 

abans que un jo, que aquest 
dissabte es pre-estrena (21h; 
5 euros) a L’Estruch abans 
de l’estrena oficial del 23 de 
març al Mercat de les Flors.

El ritme percussiu de les 
pilotes es suma a les coreo-
grafies, instruments (bateria, 
baix, teclat, guitarres...) i els 
diàlegs en «una banda única al 
planeta que es vesteix de rock 
i de cultura hip-hop».

La meitat d’aquesta Big 
Band Basket Beat Barcelona 
la formen joves que han par-

ticipat a alguns dels molts 
tallers que imparteix l’asso-
ciació, dirigida sobretot a per-
sones d’entorns desfavorits, 
«per tal d’acompanyar-les en 
el seu creixement personal a 
través de fer, crear i aprendre 
musica en grup i amb pilotes 
de bàsquet». Dels centres pe-
nitenciaris a les universitats, 
passant pels barris.

Més lliures, més crítics

«Fem de tot –explica Aragay 
a D.S.– L’objectiu és que es 
sentin més lliures, més crítics, 
per poder pensar i prendre 
decisions a la vida» I afegeix: 
«també incomodar les institu-
cions...». I és que alguns dels 
temes que tracten són «els 
abusos de poder i d’autoritat».

L’espectacle que presenten 

és «una història tragicòmica 
entre la realitat i la ficció que 
puja a escena els conflictes 
que neixen entre els nostres 
interessos i els dels altres en 
aquesta societat de la imme-
diatesa, la imatge i la desme-
sura».

Energia, espontaneïtat i 
creativitat fan molt atractiva 
aquesta experiència de marcat 
accent social –de fet, beu d’al-
gunes de les hisòries viscudes 
als tallers, per on arriben a 
passar 3 mil persones l’any– 
i el cert és que la Big Band 
Basket Beat Barcelona ja s’ha 
donat a conèixer a escenaris 
com el Kursaal de Manresa 
o la Mostra de Teatre Infantil 
i Juvenil d’Igualada, i a dife-
rents programes de televisió. 
És per a tots els públics n

Pilotes, ritme i acció social
L’Estruch pre-estrena «Basket Beat, un nosaltres abans que un jo»

FLAIXOS

 El Ciervo Teatre  
reprèn la temporada amb 
«Les garses»

Un premi de la Grossa de 
Nadal a un poblet proper 
a Barcelona desencadena, 
enlloc de felicitat, una 
muntanya russa de gelosia, 
enveges, baralles, disputes 
familiars i enemistats 
creades. És el punt de 
partida de Les garses, 
d’Ignasi Iglesias –el text 
català més representat 
internacionalment–, que 
marca aquest dissabte la 
represa de la temporada 
al Ciervo Teatre. Mentre 
una part del poble deixa 
de banda els seus valors 
ètics i morals per pujar 
al carro del diner fàcil, 
alguns personatges es 
mantenen ferms en la seva 
honestedat, fins arribar al 
desenllaç, una autèntica 
declaració d’intencions de 
l’autor que es resumeix en 

La Lluïsa i l’Andreu de «Les 
garses»« al Ciervo Teatre

la frase final del muntatge. 
Dirigida per Lluís Bosch 
i Emma Bosch, l’obra es 
representarà els dies 24 i 25 
de febrer i 3, 4, 10 i 11 de 
març (dissabtes a les 22h i 
diumenges a les 18h.). Una 
curiosa novetat és que es 
farà un sorteig entre el públic 
al final de cada funció.

JAVI BAYÓN/CIERVO TEATRE 

 «Romeo y Julieta, 
una mirada distinta» a 
L’Alternativa Teatre

Antzoki Teatteri presenta 
dissabte (22h) i diumenge 
(19h) a L’Alternativa Teatre, 
dirigida per Tony Casla, Romeo 

y Julieta, una mirada distinta, 
una obra on els famosos 
protagonistes es coneixen a 
a la botiga de màscares de la 
Sra. Montesco... (10 euros).  

 «Luces de bohemia» 
i «Joseph» a bon ritme al 
Teatre del Sol

El musical Joseph i l’increïble 

abric Technicolor© continua 
amb gran acollida a la sala 
gran del Teatre del Sol (ha 
exhaurit entrades algunes 
funcions) i es pot veure ara 
dissabtes i diumenges a les 
18h. Luces de bohemia, de 
Ramon Mª del Valle Inclán, és 
a la petita fins el 25 de març 
(diumenges a les 18.30h.)

ÀLEX RADEMAKERS


