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Unes 60 veus al ’G16ria’ de Vivaldi
dirigit
per Josep Vila Casafias
A1 concert participatiu dels 125 anys de l’Escola Municipalde mtisica
Unagran i il.lusionada sumade veusi mdsicsde
la ciutat faranpossible,aquestdivendres
(2:Lh)
Principal, el ,,ConcertParticipatiu,, dels125Anys
EscolaMunicipalde Mdsicade Sabadell, cloenda
de I’any d’aniversari en el marcde la temporada
de cambraque programaJoventuts Musicals. De
solistes, MariaHinojosai ElisendaCabero.

nes actius i exalumnes del
Conservatori.
Nova etapa del director
Fundadori exdirector del Lieder Camera, a m~s d’exalumnes de I’Escola Municipal de
Mdsica, Vila i Casa5ases tro-

CARLESCASCON dirigeix Vila i Casa5as. Una
obra de gran format per a cor,
El prestigi6s director i com- solistes, orquestra de corda
positor sabade[lencJosepVila
(m6sun oboei una trompeta)
Casafias, que va set fins I’any baix continu, estructuradacorn
passat director de I’Orfe6
una cantata, que Vivaldi va
tal& i del Cor de Cambradel
compondreen la seva 6poca
Palau de la Mdsica Catalana,
corn a mestre de violr a I’Ostorna a casa.
pedaledella Pier& de Venecia.
En aquest context, observa
I ve amb,molta il.lusi6~
un projecte col-lectiu del que Vila i CasaSas,es que sorgeix
ningd recorda cap precedent aquesta ,,eclosi6 i perfecciosemblant.El ,,Concert Parti¢inament dels instruments de
patiu,, dels 125 Anys Escola corda,,, unpascapal seu,llui"Municipal de Mdsica ha let
menti virtuosisme,, mesenl]&
reunir un cor d’una seixantede la mdsicareligiosa.
na de veus provinents de dife.Tot i ser una obra molt corents cors de la ciutat -PAXde neguda, continua sent molt
Cambra, Lieder C~mera, Be- singular: brilla ambIlum pr~lles Arts, Amicsde I’~)pera...pia]., afegeix el sabadellenc.
amb aires cantaires que haA m~s del cor de 60 veus,
vien cantat fa temps. A m~s, cal destacar que el GlSria de
Josep Vila Casafas avan~ava Vivaldi comptar~arab una orquestra, diferent i mespetita que la de la primera part,
inegradaper professors, alum- [] director sabadellencJosepVila Casabas

Les solistes s6n
la sopranoMaria
Hinojosai la mezzo
Elisenda Cabero
ahir a D.S. que es completaran amb al~uns alumnes de
cant de[ Conservatod des de
la primerailia del primer pis i
sorprendran el pdbli¢ ambun
so quasi esterof(~nic.
.l~s un grup molt bonic, amb
traject(Sries molt diverses,,,
agraeix. Tots hi intervenen de
forma volunt&ria, dedicant el
seu tempsi iFlusi6.
Programa
A la primera part David Magrane dirigir& I’Orquestra Simf(bnica del Conservatori de
Sabadell -formada per alumnes- ambobres de Henry Purcell (Abdelzer,o la Venjanga
del
Moro, Z570-Suite) i EdwardEIgar (Serenata per a Orquestra
de Cordes,op. 20).
Mdsica brit~nica que donar~
pas, a la segonapart, a [’esperat GISria d’AntonioVivaldi que
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David Magrane
dirigeix I’orquestra
ambobres de
Purcelli Elgar

MOLINAVISUALS

ba en una nova etapa professional que, despr~s de deixar
I’Orfe6 Catal&i el Cor de Cambra del Palau -al qual continua
estretament vinculat- reparteix positivament entre la docencia a rESMUCi cama director convidat. El generva didgir el Cor de la R&diode Su~
cia, gransatisfacci6per a ell, i
doble: el programava incloure
una obra pr5pia (Sanctus Missae) i altres de catalans corn
Bernat Vivancos (Bubbles) ma[
interpretades abansall~.
A m~s, ha dirigit a paTsos
corn ~,ustria, Holandao tamb~
el Pals Basc,entre d’altres ¯
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procés independentista. Ja és preocupant que una ciutadana suposadament demòcrata
no toleri opinions
PAÍS: España
polítiques diferents de les seves i convidi qui les defenPÁGINAS: 22
sa a anar-se’n del país. Però més
ho és que hagi exercit
TARIFA:
7056com
€
tants càrrecs de representació
pública
la democristiana De Gispert, que després
vaCM²
disculpar,
ÁREA:es
272
- 24% però
no va pal·liar del tot un pèssim exemple.
14 Diciembre, 2017

per aturar aquesta deriva d’insults i desqualificacions.
A laFRECUENCIA:
policia, perseguir
Diario els qui els eludeixin. I als seus
usuaris en general, i sobretot als més exaltats, els toca
O.J.D.: 120418
reflexionar
i adonar-se’n que continuar insultant a
E.G.M.:
561000a alimentar un monstre que destrueix
Twitter
equival
les relacions
Si continués viu, potser McLuhan
SECCIÓN: socials.
OPINION
ens advertiria avui que som el que tuitegem.

Plensa, Barcelona, el retorn

L

ES relacions dels grans artistes amb les seves
ciutats d’origen són el més semblant a una
font d’inspiració inesgotable, amb registres
per a totes les branques de la creació artística.
El cas de l’escultor Jaume Plensa, un capricorn nascut
fa 62 anys, amb taller a Sant Feliu de Llobregat, formaria part d’aquell material en l’apartat de creadors que,
malgrat caure bé i gaudir de l’aprovació generalitzada
de la crítica i les institucions de la seva ciutat, Barcelona, no reben un reconeixement públic en forma d’exhibicions o obra permanent. I el que és pitjor: els barcelonins es veuen privats de l’obra d’un escultor de l’art
del qual poden gaudir els ciutadans d’unes quantes
capitals.
Amb retard però en la bona direcció, Barcelona s’està
reconciliant amb Jaume Plensa encara que no hi va haver mai divorci ni escena de retrets al sofà. El Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) té programada una gran exposició sobre l’obra de Plensa des
dels anys vuitanta fins a l’actualitat, sens dubte una de
les grans fites del panorama cultural català del 2018,
amb una intervenció específica també al Reina Sofia de
Madrid. L’ambiciosa mostra s’inaugurarà al novembre
i és la primera d’aquesta envergadura en la trajectòria
de l’escultor; la seva última exposició en un museu de
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Barcelona es remunta al 1996 a la Fundació Miró. Ha
plogut molt des d’aleshores. Al llarg d’aquests anys,
Plensa ha renovat el llenguatge plàstic de l’escultura, a
la qual ha integrat poesia i conceptualització, ha impartit conferències en les grans càtedres artístiques del
món i ha rebut premis de prestigi indiscutible, compaginant fins i tot distincions espanyoles –el premi
Nacional de les Arts Plàstiques o el premi Velázquez– i
catalanes –premi Nacional de Cultura d’Arts Plàstiques de la Generalitat o la Creu de Sant Jordi–, una
transversalitat molt saludable.
L’exposició del Macba ve a omplir un buit incomprensible de Barcelona i l’obra de Plensa, a qui no li han
faltat encàrrecs ni espais públics. No estem davant un
artista hermètic ni entotsolat. N’hi ha prou amb recordar el cas de Carmela, l’escultura de Plensa situada al
davant del Palau de la Música de Barcelona, cridada a
ser-hi de pas abans de viatjar als Estats Units. La popularitat de l’obra, una de les més fotografiades de la ciutat per la seva accessibilitat i adequació a l’espai urbà,
va generar un moviment ciutadà a favor de la seva permanència definitiva. No va poder ser adquirida per
l’Ajuntament però es va aconseguir entre tots –començant per la generositat de l’artista– que es quedi a Barcelona fins al 2024.

