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TOCS DE COBLA

Una celebració
incompleta

Ignasi Pinyol / Josep Pasqual

Des de fa temps, els mesos de febrer i març concentren una
important oferta de concerts al voltant de la cobla. Enguany,
Ripoll, Perpinyà, Manlleu, Cardedeu, Terrassa, Mataró, Girona,
Tiana i Barcelona han pogut gaudir d’unes propostes ja conso-
lidades en alguns casos o fruit d’una iniciativa puntual en
d’altres. Dins del primer grup hi trobem el Celebrem la Primavera
que organitza la Fundació Agrupació Mútua amb una variada
mostra de música catalana. L’Auditori de Barcelona va acollir
diumenge la 6a edició d’aquest concert que uneix la música per
a cobla i la simfònica.En primer lloc esmentarem la solvent
prestació de La Principal de la Bisbal com a conjunt i dels seus
solistes en particular. També cal destacar l’estrena de l’obra
Quasi vals del seu director Francesc Cassú, interpretada per la
pianista Alba Ventura i l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de
les Terres de Lleida, que dirigeix Alfons Reverté. L’encoratgem a
seguir per aquest camí però li demanem que no oblidi les seves
aportacions al món de la cobla. Pel que fa a la prestació general
de l’orquestra, tot i valorar la seva pulcritud, ens va fer enyorar
l’energia interpretativa i la sonoritat d’altres edicions.

Un dels grans al·licients d’aquest concert era la seva emissió per
televisió, amb la incorporació de la colla Violetes del Bosc i de
l’Esbart Dansaire de Rubí. Enguany TVC no l’ha enregistrat, una
decisió que no compartim i que ens agradaria veure rectificada.
Aquesta important oferta musical continuarà pròximament amb
tres actuacions que cal ressenyar. Dissabte la cobla Sant Jor-
di-Ciutat de Barcelona actuarà al Palau de la Música amb la cellista
Anna Comellas i la batuta de Xavier Puig, director assistent de
l’OBC. A la nit la cobla Ciutat de Girona oferirà un concert a Ca-
longe com a pròleg del seu 30è Aplec de la Sardana. I dilluns vi-
nent la cobla Principal del Llobregat dirigida per Salvador Brotons
obrirà una nova edició del cicle Concert de Tarda al Palau.

JOSEP LOSADA

Els actors Olalla Moreno i Joan Carreras

T E A T R E

‘Nits blanques’

Més dramatúrgia
que teatre

Juan Carlos Olivares

‘Nits blanques’, de Fiodor M.
Dostoievski. Traducció: Ricard
Altés. Dramatúrgia i direcció:

Carlota Subirós. Espai escènic: Anna
Alcubierre. Il·luminació: Mingo
Albir. Vestuari: Berta Riera.
Intèrprets: Joan Carreras, Gonzalo
Cunill, Olalla Moreno, Kirsten
Tinkler. Barcelona, Espai Lliure, 17

de març.

Un conte rus, un conte de Dostoievski. Nits
blanques, un conte de joventut, il·luminat per la
penombra del sol de mitjanit. Carlota Subirós
ha deconstruït una perfecta miniatura literària
–com gairebé tots els contes russos del XIX– per
elaborar un interessant exercici d’estil.

Directora i dramaturga, una doble funció es-
sencial per comprendre el desequilibri d’aquest
muntatge i la seva manca d’escalfor dramàtica.
Aquest espectacle és interessant com a experi-
ment dramàtic aplicat a un gènere i a un esperit
literari específic. Una proposta en què pesa tant
la melangia irreal del text com l’efecte que va
tenir aquest relat sobre la directora, el seu des-
cobriment de Nits blanques en les diferents
adaptacions cinematogràfiques (Bresson, Vis-
conti) i el seu reencontre sobre una pàgina.

Una funció que parla més de la directora i la
seva relació emocional i intel·lectual amb la
història que guarda l’obra que de la petita tra-
gèdia d’un amor que neix i mor en les boires de
les nits blanques de Sant Petersburg. Un mun-
tatge que excel·leix en els parlaments dels dife-
rents actors –en les veus que es dirigeixen di-
rectament al públic– i en la creació de desma-
iades atmosferes musicals.

Però també un espectacle que perd força en
els seus aspectes més teatrals, quan a la direc-
tora no li queda cap més remei que ajustar-se a
una certa convenció interpretativa per filar les
quatre jornades d’una fugaç relació amorosa
entre un somiador solitari i una dona que es-
pera un altre home amb la desesperança com a
àngel de la guarda. Aquí Nits blanques apareix
com un muntatge d’interpretacions artificioses,
de personatges forçats i emocions arquetípi-
ques. Una direcció d’actors perduda en la boira
de la dramatúrgia en què, malgrat tot, destaca
la contenció de Joan Carreras.


