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Fins a g2 cantaircs van omplir l'escenari de La Farándula, en un sanctus final que el públic va fer rcpetir en un intens 
rsrEVE BARN.LA

La Goral Belles AÉs va triomfar ¡
gaudir al conceÉ del 40 aniversar¡

tre décades que celebra. El
programa, sobretot bonic difi-
cul tats apart ,  s 'obr ia amb una
de les primeres i més belles
cantates de Bach, Aus der tie-
fen. Tot seguit, una de les se-
ves grans misses, la BW 236
en Sol Major. I com a pega
culminant,  amb 16 cantaires
més oue es van sumar als 76
congregats fins llavors (72 en
total, per tant), van emprendre
el brillant Sanctus també en
Sol Major BWV 240. El van re-
pet ir  al  bis,  més br i l lant encara
i, evidentment, entre aplaudi-
ments tant o més intensos.

Trajectória il.lustre

Esteve Costa, actual titular
de la Coral Belles Arts, va re-
soldre perfectament la difícil
comesa que se li plantejava.
L'orquestra Terrassa 48, que
encapqala el  sabadel lenc
Quim Termens, va estar a
I 'a lgada dels compromís. I  els
solistes, de notable categoria
professional i intenses vincu-
lacions amb el  cor,  van oonar
l i teralment el  mi l lor d 'el ls ma-
teixos. Laura Prat, soprano;
Montserrat Torruella, mezzo;
Albert Casas, tenor, i Xavier
Mendoza, també van fer his-
tória, en aquesta ocasió.

En el  cor s 'hi  van tornar a
trobar, entre d'altres, la pia-
nista Glória Peig o el compo-
sitor Llorenq Balsach, antics
components de la Coral Belles
Arts. La nómina d'antics direc-
tors. molt il.lustra. va ser re-
presentada per Lluís Vila, Pere
Puig, Rosa Ribera i Francesc
Cortés.

' , Supera el repte del programa, consagrat a Bach, iel d'omplir La Farándula
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Amb I'aforament ple a vessar
i gairebé un centenar de can-
taires dalt de I'escenari, atés
que la Coral Belles Arts havia
fet una crida al antics compo-
nents. La Farándula va ser dí-

vendres una gran festa. Peró
els amants de Bach, a qui es
va consagrar sencer I'exigent
programa, també van tenir
motius per disfrutar i aplaudir,
sense haver de ser benévols.

Els tempi en les fugues, pre-
cises com un rellotge mecánic,

i les frases recarregades de
notes en exigents fuses i se-
mifuses, dos aspectes fona-
mentals en el geni barroc del
mestre dels concerts de Bran-
derburg, es van resoldre en les
veus de la Coral Belles Arts
molt millor, segurament, del

que ells mateixos esperaven.
Era el premi a I' intens esforg
que deuen haver requerit els
assajos.

Peró també, i d'aquÍ a la sig-
nificació del concert, al pósit
de saviesa que la Coral Belles
Arts ha atresorat en les qua-

A causa d'altres compromi-
sos, no hi  van poder assist i r
Josep Pons, actual titular de
I'Orquestra i Cor Nacionals
d'Espanya, ni tampoc Josep
Vila, director de I'Olfeó Ca-
talá. Peró hi van enviar cartes
d'adhesió r

<<Un altre show>> s'estrcna amb éxit

La Coral Efebus de l'Orfeó de Sabadell,
integrada per nois i noies de 13 a 18
anys, ha estrenat aquest cap de set-
mana I'esoectacle musical de creació
própia "Un altre showo a La Sala Miguel
Hernández. Maite Soler signa com a
guionista i Gemma Fernández com a

directora de la coral i del muntatge.
La peqa mostra el cásting d'un mu-
sical on cada personatge exhibeix
les seves habilitats, i com els vin-
cles generats per la música i el ball
poden anar.més enl lá de la simple
competéncia per un paper.

LL.FRANCO

Magnífica yerc¡ón de <<Hoy no me puedo levantap>
Con todas las entradas vendidas. un
prometedorgrupo de teatro formado por
ex-alumnos del Col.legi Sant Francesc
estrenó, este fin de semana, en el Tea-
tre Sant Vicenq, una versión de oHoy no
me puedo levantar,, cuya adaptación,
dirección y coreografías han corrido a

cargo de Jose García. Los protago-
nistas de este musical basado en
temas de Mecano son: Adrián Ju-
rado, Christ ian Rosiña, Alex Bal let ,
Darian Pienariu,  Alba Rajel ,  Ainoa
Torrado, Alba Martínez, Marla Parra,
cova vigil y Adrián M. de la cruz.


