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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 8 DE NOVEMBRE DEL 2013

MÚSICA

La Simfònica de Cobla i
Corda oferirà dos concerts
de ‘Llegendes del musical’
a Presentarà a l’Auditori de Girona el seu nou disc, que inclou temes clàssics
de Broadway i el West End a Només queden entrades pel 30 de novembre
J.C.L.
GIRONA

Un any després de triomfar amb el concert de presentació de Llegendes del
cinema, la Simfònica de
Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) torna per presentar un nou treball discogràfic, aquest cop dedicat a l’adaptació de temes
clàssics del musical de
Broadway, West End o Hollywood. Com en anteriors
edicions, s’havia previst
un únic concert de presentació del disc, el dia 29 de
novembre, però davant de
l’èxit de públic, amb les entrades pràcticament exhaurides a un mes del concert, s’ha decidit prorrogar-ho al dia 30, amb un
segon concert.
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Amb Beth i Cris Juanico
Els assistents als dos concerts podran gaudir en directe d’algunes de les peces musicals que integren
el nou treball de la SCCC,
un CD doble que repassa
les llegendes del teatre
musical i que té, a més, la
col·laboració de dues destacades veus del panorama musical català, la dels
cantants Beth i Cris Juanico.
El disc, que es va enregistrar el mes de juliol a
l’Auditori de Girona, in-

ART

Evelí Adam i
Eudald Alabau,
a Can Gruart
—————————————————————————————————

El centre cultural Can Gruart
de Vilablareix inaugura avui
(a les 20 h) una doble exposició: una antològica d’Eudald
Alabau i una altra d’Evelí
Adam –recentment premiat
en l’11è certamen internacional d’arts plàstiques Aires de
Córdoba– titulada Pintura
evolució (a la foto), que es
podran visitar fins al 29 de
novembre. ■ J.C.L.

Cassú, Beth, Josep Lagares i Jaume Lleixà, en primer terme, i la SCCC darrere ■ ARXIU
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És quan va néixer la SCCC.
En una primera etapa, va
editar tres discos. En la segona, ja en porta dos.

músics integren la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), dirigida per
Francesc Cassú

clou alguns dels temes
més coneguts del teatre
musical, com Els Miserables, Cabaret, El Fantasma de l’Òpera i Grease,

sense oblidar, però, el teatre musical de casa nostra,
amb una petita pinzellada
de les cançons del musical
Flor de Nit, del composi-

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

tor Albert Guinovart.
Els 70 músics que integren la SCCC estan sota la
direcció artística de Francesc Cassú, director de la
cobla La Principal de la
Bisbal, i la direcció tècnica
de Jaume Lleixà, responsable de la coordinació artística de l’Orquestra de
Cadaqués. Llegendes del
musical és el segon treball
musical de la nova etapa
iniciada per la SCCC l’any
passat, projecte musical
impulsat per l’empresa
Metalquimia. ■

