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El meu concert preferit
15/05/15 00:00 - VALÈRIA GAILLARD

Passa poc sovint que els nens i nenes, en el pati de butaques davant de l'escenari, s'estiguin quiets i amb els
ulls ben oberts. Doncs bé, això és el que va passar diumenge passat al Palau de la Música Catalana. El Cor
Infantil de l'Orfeó Català va oferir el concert My favorite things, que va deixar més d'un bocabadat en un xou
que combina música i actuació, de manera que no es fa gens feixuc. La tria de les cançons és equilibrada (per
sort, les van cantar en anglès, i en el programa hi havia la traducció al català). Els temes s'enllacen en un
senzill, però àgil fil argumental, que ha teixit Dani Coma, lletrista i compositor del grup Macedònia.
L'espectacle situa el públic en el backstage del Palau, quan els joves cantaires estan mirant de solucionar un
problema d'energia abans de començar el concert. Sí, sí, necessiten l'energia que prové d'un “repartidor”, una
mena de bola brillant que van sostenint tota l'estona a la mà ben visible, ara l'un, ara l'altra. Un dels nois del
cor, el Víctor, el roba, i la resta fan mans i mànigues per recuperar-lo, fins a recórrer als encants d'una bella
cantaire, la Núria, per seduir-lo. Entremig, números d'una gran força com ara Jai Ho, d'Slumdog Millionaire;
d'esclat musical, com Dancing Queen, de Mamma Mia!; i també de gran vivesa, com America, de West Side
Story. La cançó més esperada de les nines, Let i go, de Frozen, va suposar el clímax, tot i que la versió se
saltava tota la primera estrofa, fent ballar el cap a més d'una. Alguns gags divertits: quan una cantaire enfoca
amb un ventilador a la jove seductora per fer-li voleiar els cabells en ple têt-à-têt amorós, o bé quan els joves
cantaires s'activen només quan la directora –Glòria Coma– s'adreça a ells, a Build me up, Buttercup, d'Algo
pasa con Mary.
Humor, doncs, qualitat vocal del cori, ben segur, molta energia, van brodar un concert que ja és un dels meus
preferits. El 2 de juliol el tornen a programar.
Darrera actualització ( Divendres, 15 de maig del 2015 09:06 )

DESA LA NOTÍCIA A:
Desar-la al meu compte

Seguir la notícia

Des del registre pots veure i gestionar totes les notícies
desades i de les que en fas seguiment.

Publicidad

Nueva Visa Barclaycard
Cuota anual gratis y 1% de devolución. En
tus compras. Infórmate
www.barclaycard.es/nuevavisa

Prueba Opel Insignia
Solicíta la prueba de conducción y quédate
a un paso de adelantarte al futuro. Entra
ya!

Enquesta

Forex para Principiantes
Aprenda a convertirse en un operador de
Forex. Reciba hoy su ejemplar gratis!
www.iforex.es

www.opel.es

Creieu que d’altres parlaments
europeus seguiran l’exemple del
danès sobre el procés català?
Sí

COMENTARIS

No

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/853982-el-meu-co...

20/05/2015

