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Boris Ruiz, Carles Canut i Mingo Ràfols esdevenen cambrers-intèrprets an aquest sopar poètic

T E A T R E

‘Un sopar amb els clàssics’

A règim!
Francesc Massip

‘Un sopar amb els clàssics’. Intèrprets: Carles Canut,
Mingo Ràfols, Boris Ruiz. Piano: Dani Espasa.
Escenografia i direcció: Joan Anton Rechi.
L’Hospitalet, Teatre Joventut, 4 de desembre.

Fa gairebé set anys, el Ta-
lleret de Salt oferia al Regina
una Degustació de set plats, vi
i postres condimentada amb
textos gastronòmics dels
més diversos escriptors, cu-
rosament triats per Josep M.
Fonalleras i ben servits pel
xef Quim Masó. Però l’actual
cuiner al Teatre Joventut,
Joan Anton Rechi, no va tas-
tar aquelles delikatessen i no-
més va sentir tocar campa-
nes. El cas és que el sopar que
suggereix és d’aquells per
posar-se a règim.

Primera, que els textos te-
nen molt poc a veure amb el
que s’hi cou. Vull dir que,
llevat d’algun fragment de
Pla i algun verset de Pol, no
justifiquen l’acompanya-
ment d’una taula parada on
van desembarcant safates i
beuratges en un “manual
del bon menjar” en què ni
tan sols se’ns expliquen les
receptes.

Al ranxo, doncs, s’hi do-
nen garses per perdius i

passen el bou per bèstia
grossa. En resum que, al cap
i a la fi, resulta el contrari

del que es proposaven, lunga
oratio et brevis manducatio,
molt de xerrar per poc de-
gustar, i això després d’as-
segurar que l’ànec mut és el
més deliciós, perquè les co-
ses com més lacòniques, més
suculentes. De tant en tant,
cal dir-ho, s’imposa algun
tast d’excepció, com l’escorx
de gallines de Guinea de
Mercè Rodoreda, escudellat
amb exquisida traça per
Mingo Ràfols, el més vigorós
del trio de cambrers-intèr-
prets. I aquí hi ha la segona
contrarietat, perquè els ac-
tors sovint es limiten a reci-

tar sense color els textos es-
collits una mica a la xam-
berga. Almenys el dia de
l’estrena, a Canut se l’ente-
nia poc, amb un xiuxiueig
que feia perdre el fil al més
atent, mentre que els finals
de frase de Boris Ruiz esca-
paven fins i tot a l’oïda més
afinada.

La proposta, doncs, resul-
ta una mica sense solta ni
volta, ben escandida, això
sí, pel pianista i per uns
postres d’allò més picants
però no tan anònims com
manifesten.

Pascal Comelade
estrena un nou
espectacle a Salt

Redacció
BARCELONA

El músic del Con-
flent Pascal Co-
melade estrena
avui a Salt, tan-
cant el festival de
teatre Temporada
Alta, algunes can-
çons del seu últim
disc, ‘Psicòtic Mu-
sic Hall’, encara no
a la venda.

E
l Teatre de Salt
acull aquesta nit
(22.00 h) l’actuació
d’un dels músics
més curiosos –per

la curiositat que té, a més de
la que desperta– de l’actual
panorama musical català. Es
tracta de Pascal Comelade,
un home callat que a través
de les seves interpretacions

aconsegueix desvetllar tot un
món de somnis musicals que
semblaven adormits. I és que
la seva interpretació amb
instruments de joguina ha
aconseguit interessar tot-
hom.

En el seu concert d’aquest
vespre, Comelade presentarà
les cançons del seu últim
treball discogràfic, que ha ti-
tulat Psicòtic Music Hall i que,
editat per Drac Virgin, enca-
ra no ha sortit al mercat dis-
cogràfic però que està a punt
de fer-ho.

Comelade actuarà acom-
panyat de la Bel Canto Or-
questra, un conjunt de set
músics integrat per Enric
Casasses, Patrick Cheniere,
Philippe Dourou, Jakob Dra-
minsky, Patrick Felices, Ge-
rard Meloux i Ludo Rous.

Malgrat que la particulari-
tat del seu estil el faci un
músic inclassificable i per
això potser menys conegut
entre el gran públic, Pascal
Comelade ha enregistrat 25
discos, alguns d’ells en col-
laboració amb artistes de la
talla de PJ Harvey, Robert
Wyatt i Jeanne Moreau, a més
de la seva participació en el
retorn al món musical de
l’esperat Jaume Sisa, en el
seu disc Visca la llibertat.
També ha treballat en altres
camps artístics com el cinema
–és l’autor de la música de la

pel·lícula L’illa de l’holandès, de
Sigfrid Monleón, i de dues
bandes sonores més–, el teatre
amb el director Bob Wilson, i
la dansa, creant la música
d’espectacles com Wings on
Rock (París 1998), Zum-zum-ka
(Barcelona 1998) i Spring Time
(Tòquio 2000).
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Quimet Pla porta
‘Absenta’ al Malic
Redacció
BARCELONA

L’actor Quimet Pla, membre
d’aquells primers
Comediants, presenta fins a
finals de mes al Teatre Malic
un espectacle que no per petit
és menys impactant. Es tracta
d’Absenta, un muntatge que el
seu creador qualifica d’humor
literari, i que està
coprotagonitzat per Núria
Solina i dirigit per Frederic
Roda. Absenta és un
homenatge als poetes i
artistes del Modernisme
català i també a aquells
escriptors amb un llenguatge
planer i popular i, potser per
això, menys reconegut.
Mentre Quimet Pla interpreta
Valentí Piula i Poc, el qual,
alhora, fa un munt de
personatges que talment
semblen sortir del món del
cabaret i el vodevil, la seva
companya de fatigues, la
senyoreta Eulàlia Pi i Bord, es
mostra com una gran
especialista musical.
Absenta es va estrenar fa dos
anys a la Fira de Teatre de
Tàrrega i posteriorment va fer
estada al Versus Teatre, a
Barcelona.
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‘Esperando a... Godoy’ a
la Muntaner
Redacció
BARCELONA

La Sala Muntaner presenta
aquest mes l’humorista
Godoy amb Esperando a...
Godoy, un monòleg àcid sobre
la quotidianitat. Als aforismes
més o menys coneguts dels
grans literats clàssics i
contemporanis, Godoy hi
afegeix frases a l’estil de: “Hi
ha matrimonis que acaben bé,
però la majoria duren tota la
vida”.


