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Banc Sabadell
culmina
<€om Sabadelb>
amb una accló
musical

Més que sorprendre, va ad-
mirar els vianants, dissabte a
la tarda a la plaqa Sant Roc.
Cantants de Lieder Cámera, la
Coral Belles Arts, del Cor dels
Amics de l 'Ópera i  músics de
la Simfónica, dirigits tots ple-
gats pel titular d'aquesta, Ru-
ben Gimeno, van executar frag-
ments del ouart moviment de
la Novena de Beethoven, amb
l'Oda a I'AIegr¡a de Schiller en
la traducció de Josep Maria de
Sagarra al catalá.

No es tractava d'una flash-
mob perqué, evidentment,
músics i cantants ho havien
assajat. També hi va haver en-
registraments previs d'audio.
Peró la oosada en escena
va tenir  un punt espontani.  I
més encara les reaccions del
públ ic.  Cámeres i  móbi ls van
sortir de bosses i fundes per
immortal i tzar el  moment.  Mai,
no s'havia prodult a la plaQa
Sant Roc una tal concentració
musical .

Amb més professionalitat
ho van enregistrar les cáme-
res disposades a I'efecte. La
insólita acció musical va ser el
motiu d'un snot del Banc Sa-
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Els músics de la Simlbnica en plena acció, amb el seu dircctor titular, Rubén Gimeno, en primer tenne
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immortalitzar el moment. Mai,
no s'havia produit a la plaQa
Sant Roc una tal concentració
musical .

Amb més professionalitat
ho van enregistrar les cáme-
res disposades a I'efecte. La
insólita acció musical va ser el
motiu d'un spot del Banc Sa-
badell, dins la campanya Som
Sabadell. La música, en aquest
cas, com a element identifica-
dor de la ciutat. I un cop penjat
a internet, previa producció i
muntatge, no s'ho miraran tan
sols els que hi  surten r El públic es ya afanyar a treu¡e cámercs i mdbils

<<La Ventafoc$) torna a La Farándula

Dissabte passat va tornar a aixecar el teló al
teatre municipal un dels éxits recents de la
Joventut de la Farándula, el musical La Ven-
tafocs. Aquesta divertida adaptació del conte
clássic amb text de Quim Carné, música de

Joan B. Torrella i coreografies de Montse
ArgemÍ, es veurá dos caps de setmana més
en funcions de dissabte i diumenge a les
18h. EJs protagonistes són Alba Valero (Ven-
tafocs) i Jaume López (príncep).

Dansa contemporánia a UEstruch

Un objecte té moltes cares peró les referéncies poden ser
semblants a Nova York, Barcelona i Marráqueix. El ballarí i
coreógraf francés Emmanuel Grivet ha treballat els concep
tes d'identitat i territori a Faces, que es va presentar dissa-
bte a L Estruch dins la programació municipal.


