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Xavier Ribera fa una master-class 
sobre els seus dos papers a ‘Mar i Cel’

ser en cartell al Teatre Victò
ria, però amb un repartitment 
totalment renovat per allò dels 
valors emergents, Texperièn- 
cia de Xavier Ribera és vindica
da per Escènics, entitat saba- 
dellenca que organitza tallers 
de teatre musical.

El baríton sabadellenc col·labora amb els tallers de l’entitat local Escènics

La carrera del baríton 
sabadellenc Xavier 
Ribera-Vall abunda 
en personatges de 
relleu, autors il·lustres 
i escenaris com el 
del Liceu, el Lliure, 
i a Madrid el de la 
Zarzuela o l’Español, 
on va fer campanya 
amb Mario Gas. Però 
Mar i Cel és per ell 
més que un cas a part.

Xavier Ribera s'ha destacat 
als repartiments de dos dels 
tres muntatges amb els quals 
Dagoll Dagom ha consagrat 
com a musical el clàssic d'Àn
gel Guimerà. El baríton sabade
llenc va fer el paper de Fernán 
en l'estrenada al 1989, i el de 
Hassèn en la del 2004, amb 
més relleu vocal i escènic.

I ara que Mar i Cel torna a

De Sondheim a Guinovart
«Amb molt de profit, i també 

d'orgull, aquest dissabte tin
drem Xavier Ribera impartint- 
nos master-class amb Mar 
/ Cel com a tema», va indicar 
ahir a DS Irene Garrido, coor
dinadora artística d'escènics. 
En efecte, tindran lloc el pro
per dissabte 21, d'onze a una 
del migdia, a la sala La Bàscu
la (Gorina i Pujol, 60).

Xavier Ribera té un gran 
afecte per Sweeney Todd, el 
músical de Sondheim en el 
qual, sota la direcció de l’enyo
rat Mario Gas, va interpretar 
el personatge de jutge Turpin 
en infinitat de funcions, de 
Barcelona a Bogotà passant 
per Madrid, Buenos Aires. En 
el seu repertori hi ha infinitat 
de títols, de l'òpera barroca 
als musicals moderns passant 
pels clàssics liederístics. El 
de la Zarzuela de Madrid és, 
a més. el teatre on més cops 
ha cantat. Però, per a la mas
ter-class d'aquest dissabte 
ha afegit als de Mar i Cel un 
personatge per ell entranya
ble: el de l’Arrufat de Flor de 
Nit d'Albert Guinovart, que va 
estrenar al 1992 ■

FLAIXOS

►  Jam Session i música 
en viu al Wild Geese

Aquest dijous, a partir de les 
22.30h, micro obert per a 
tots els músics de Sabadell 
i el Vallès amb motiu de la 
Jam Session organitzada per 
Mr Sergi Coch al Wild Geese. 
I divendres, al pub de la 
plaça de l’Àngel, concert 
acústic del grup Aritmètica, 
especialitzat en pop-rock 
espanyol, a partir de las 
23.30 horas.

►  GabbyenParrado en 
los monólogos del Griffin 
de este viernes

La cita semanal con los 
monólogos trae al Griffin 
este vienres (23.30h) 
GabbyenParrado, un 
espectáculo que ofrecen 
Gabriel Garceso y Víctor 
Parrado. Dos artistas 
totalmente distintos, 
que «ven el humor desde 
diferentes prismas, el ying y 
el yang de la Comedia».

► - LAlternativa continua 
amb «Estem en contra»
El cicle d’autors 
sabadellencs «D.O. 08205» 
a L'Alternativa Teatre 
continua des d'avui i 
fins diumenge amb més 
funcions de l ’obra Estem en

contra, una adaptació de 
les històries de Xavier Gual 
(Premi Pere Quart d'Humor 
i Sàtira). És la primera 
proposta d'AlterEgo, la nova 
companyia titular de la sala. 
Dijous hi ha taquilla inversa.

►  El Club d’Avis de 
la PI. Vallès oferirà un 
«Concert d’enamorats»

Aquest dissabte, dia 
21. l'auditori de l’Espai 
Cultura acollirà el «Concert 
d’enamorats* que organitza 
el El Club d’Avis de la 
PI. Vallès, a partir de les 
17.30h. Sota la direcció 
d’Emili Tost Zafra, inclourà 
cançons, fragments lírics, 
poesia i l ’actuació de la 
coral del casal, a més de la 
coral El Parc de Terrassa i la 
Rondalla del Centre Regional 
de Murcia com a convidats.

►  La Coral Belles 
busca nous cantaires
De cara a ampliar la plantilla 
pels nous projectes del 
2015, la Coral Belles Arts 
de Sabadell ha convocat 
audicions. Es necessiten 
sobretot tenors i contralts, 
amb experiència, nascuts 
entre 1958 i 1998. Es 
pot contactar amb coral@ 
coralbellesarts.cat i 
670785479, Núria Pérez).

«Concert-conferència» sobre 
el matrimoni Schumann a Belles Arts
Aquest dijous, a càrrec de la pianista Imma Trepat

REDACCIÓ

Més enllà de les aventures 
amoroses, la parella alema
nya formada per Clara Wieck i 
Robert Schumann van protago
nitzar una apassionant aven
tura de dos pianistes i com
positors de l ’època romàntica 
van saber unir les seves per
sonalitats musicals per desen
volupar una carrera conjunta.

Això ho explicarà la pianista 
Imma Trepat amb un intere- 
sant concert-conferència que 
ofereix aquest dijous (19h) 
a l’auditori de l’Acadèmia de 
Belles Arts de Sabadell (Pg. 
Manresa. 20; 7 /4  euros).

A la primera part interpre
tarà el Nocturn op. 6 n° 2 i 
Mazurka op. 6 n° 5 de Clara 
Schumann i oferirà la xerrada 
«Robert i Clara: més enllà de 
la Història d'amor». La segona 
part serà la interpretació de 
Davidsbündlertànze op. 6, de 
Robert Schumann.

La reconeguda Imma Tre
pat és llicenciada en el Grau 
Superior d’Interpretació de 
piano per l ’Esmuc, on ha cur
sat també postgraus amb

Imma Trepat tocarà dues peces i oferirà una xerrada

Josep Colom i Jean-François impartits per Antonio Baciero. 
Dichamp, i posteriorment ha Albert Guinovart i Elisabeth 
fet classes magistrals í cursos Leonskaja, entre d'altres ■


