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CRITICA DE MUSICA ► CAMBRA

Un passeig per 
paisatges catalans
Sílvia Casamayor (soprano), Ester 
Umbert (violoncel) i Emili Tost (piano). 
Concert organitzat per Joventuts Mu
sicals de Sabadell, dins del cicle Di
mecres Musicals. Obres de: J.Lamote 
de Grignon. E.Granados, J. M. Ruera, 
G. Cassadó, E. Toldrà, E. Morera, X. 
Montsalvatge, A. Guinovart i cançons 
tradicionals.

Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, 
dimecres, 1 5 /1 /2014

J.V.

La música catalana va 
protagonitzar el concert 
que va tenir lloc el pas

sat dimecres dins del cicle que 
organitza Joventuts Musicals 
de Sabadell. La soprano Silvia 
Casamayor ens va oferir un 
recorregut per la música cata
lana del segle XX. començant 
per Lamote de Grignon i aca
bant per Albert Guinovart. La 
segona part estava dedicada 
a la cançó popular, amb peces 
tan conegudes i estimades 
com El Rossinyol o Muntanyes 
del Canigó.

Calidesa del violoncel
A Casamayor l'acompanya
ven Emili Tost al piano i Ester 
Umbert al violoncel. La inu
sual inclusió d'aquest últim 
instrument en un recital vocal 
va aportar una calidesa addi
cional a la vetllada, molt 
adequada a les obres inter
pretades, de caire intimista i 
popular. Umbert també ens va 
oferir una peça per a violoncel 
i piano de Gaspar Cassadó, 
compositor que mereixeria una 
major presència en les progra
macions.

La soprano Sílvia Casamayor 
és una descoberta notable, 
que a més, per la seva joven
tut, fa honor al nom de l’entitat

organitzadora.
És difícil trobar cantants de 

la seva edat amb un domini tan 
gran de la veu i una personali
tat interpretativa tan marcada. 
La veu és bella i consistent, 
homogènia en tot el registre, 
sense perdre qualitat ni volum 
en cap dels extrems.

Destaca especialment el 
control de l'aire, que II permet 
suportar les frases al llarg del 
seu recorregut melòdic, alhora 
que juga amb el volum i el tim
bre per transmetre allò que 
les notes soles no poden dir. 
La dicció impecable la fa molt 
adequada per interpretar he
der i cançons.

Matisos
És un plaer sentir la Cançó 
incerta i entendre la poesia 
de Josep Carner amb tots els 
matisos que ofereix la deli
cada música d'Eduard Toldrà. 
Digna de menció és també la 
interpretació que va fer de la 
Canción de cuna para dormir 
a un negrito de Montsalvatge 
o de l'havanera La Gavina, per 
posar dos exemples on Casa
mayor va desplegar tots els 
seus recursos amb una gran 
expressivitat al servei de la 
partitura.

Soprano i violoncel·lista es 
van anar alternant per contex- 
tuaiitzar les diferents peces i 
explicar la història que hi ha 
darrera de cada una de les 
cançons tradicionals. Aques
tes iniciatives, que a més 
d ’aportar informació ajuden a 
trencar el rígid ritual del con
cert clàssic, són molt benvin
gudes i agraïdes pel públic i 
caldria que s'estenguessin 
més ■

Monólogo de Raúl Antón 
en «Orana Polinesia»
Este domingo, a partir de las 19 h.

X.R.

La programación dominical 
de monólogos de «Orana Po
linesia» se ha reactivado es
te mes de enero, y mañana 
domingo actuará en el esce
nario de este original local 
de aires polinesios de Sant 
Quirze (Miquel Crusafont, 8) 
el reconocido cómico Raúl 
Antón, ganador de importan
tes premios a nivel nacional. 
El espectáculo empezará so
bre las 7 de la tarde, y las 
sonrisas están garantizadas 
con las ocurrencias de este 
artista valenciano ■ El valenciano Raúl Antón

Bernat Vivancos deixarà la direcció 
musical de l’Escolania de Montserrat
Resident a Sabadell, passarà a dedicar-se a la composició

CARLES GASCÓN

Ja estava previst amb molt 
de temps però no es va fer 
públic fins ahir: el músic de 
Sabadell Bernat Vivancos dei
xarà a finals d'aquest curs la 
direcció musical de l'Escola
nia de Montserrat en mans de 
l'actual segon director, Llorenç 
Castelló. La raó principal és 
que vol -tenir més temps per 
a la composició».

Així es garanteix la continuï
tat del projecte amb -un conei
xedor sòlid de la realitat actual 
de l'Escolania», opina Vivan
cos, el qual ja  va comunicar fa 
quatre anys a la institució que 
la deixaria cap a aquesta data 
i s ’ha preparat el relleu amb 
temps.

Sortides a Rússia i EUA
Bernat Vivancos haurà dirigit 
el cor de l ’Escolania durant 
set anys i el seu balanç és 
positiu. «Era un risc, és una 
feina de molta responsabilitat 
-explicava ahir mateix a D.S. 
en conversa telefònica-. Però 
el balanç és positiu per mi i 
per l'Escolania».

ambdós de compositors saba- 
dellencs: Narcís Casanovas 
i el P Àngel Rodamilans. N’hi 
haurà un tercer a finals d'any, 
ja que a la tardor es va gravar 
un disc de peces del propi 
Vivancos cantant per l’ Escola
nia. -Set anys, tres discos de

m

Bernat Vivancos

D’aquesta etapa destaca 
que el Cor ha anat a cantar 
tres vegades a Rússia i que el 
març ho farà als Estats Units, 
a Nova York i Washington, 
«dues fites importants». D'al
guna manera, «hem obert fron
teres», apunta Vivancos, que 
destaca també el fet que el Cor 
canti dues vegades cada dia a 
la Basílica de Montserrat.

D'altra banda, sota la direcc- 
ció de Bernat Vivancos l'Es
colania ha editat dos discos,

En set anys han 
tret dos discos de 

sabadellencs, i aviat 
vindrà el seu propi

sabadellencs», destaca amb 
orgull.

Paral·lelament, en la seva 
carrera com a compositor 
destaca una joia discogràfica 
elogiada per la crítica especi- 
aitzada. És Blanc, editat pel 
segell Neu Records, i enregis
trat amb el prestigiós Latvian 
Radio Choir (Letònia) i amb la 
millor tecnologia.

Format a París i Oslo, a més 
de Barcelona. Vivancos podrà 
seguir explorant aquesta línia 
d'excel·lència ■

«Jardín en el 
aire», de Da.Te 
Danza, a LaSala

C. C.

LaSala Miguel Hernández, 
que l'any 2009 va coproduir 
l'anterior espectacle de Da.Te 
Danza, Río de Luna, acull 
aquest diumenge (18h) al seu 
escenari la nova creació de la 
prestigiosa companyia, Jardín 
en el aire, dins la programació 
familiar del teatre municipal 
(majors de 5 anys).

El director i coreògraf Ornar 
Meza s'ha envoltat aquest cop

Dos personatges han de refer la seva vida a un lloc allunyat

de col·laboradors com Rosa 
Díaz (Premio Nacional de Tea
tro para la Infancia y la Juven
tud 2012) o Eulàlia Ayguadé

(coreògrafa catalana amb una 
àmplia trajectòria internacio
nal), per enriquir el seu llen
guatge més personal ■

FLAIXOS

►  La Fura dels Baus pre- 
estrena «Temptacions» 
a L’Estruch

Tal com es va avançar dijous 
amb més detall, La Fura 
dels Baus ha reinterpretat 
la Història d'un soldat de 
Stravinski (1918) i aquest 
dissabte (21h) pre-estrena 
laquest espectacle visual, 
Temptacions, a L’Estruch 
(Sant Isidre, 140). Aquí 
no lluita contra el dimoni 
després d ’una guerra sinó 
que, en ple drama de la crisi, 
ven la seva ànima per obtenir 
l'èxit a les xarxes socials. Els

samplers electrònics també 
ajuden situar el nou context 
que signa Miki Espuma.

►  The Diy River 
Stompers actuen dissabte 
al pub Griffin

El grup de Cerdanyola 
del Vallès The Dry River 
Stompers defensa un ampli 
repertori que va des del 
swing o el jazz i el blues 
fins a la bossa nova amb el 
so i estètica dels anys 30 i 
40. Toquen aquest dissabte 
al Griffin (La Segarra, 25: 
23.30h).

►  «Consuélame, 
Consuelo», a Barberà

La companyia de teatre 
de Sabadell Viéndolas 
Venir porta aquest 
dissabte (21.30h) al Teatre 
Municipal Cooperativa 
(TMC) de Barberà del Vallès 
l'espectacle Consuélame. 
Consuelo, sobre una dona 
que creu que té el do de 
consolar tothom. Però els del 
seu voltant tenen una altra 
visió... El text de Miguelàngel 
Rores i Moisés Ramírez 
viatjarà la semana que ve al 
teatre L'Alternativa.


