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TOCS DE COBLA

Febre
discogràfica
I. Pinyol / J. Pasqual

Entre els mesos de
juny i juliol es
produeix una

autèntica allau
d’enregistraments de

música de cobla

No és el primer any que passa,
però no per això deixa de sor-
prendre’ns. Ens referim a l’au-
tèntica allau d’enregistra-
ments de música de cobla d’a-
questes setmanes. El degoteix
constant de nous compactes
arribarà al punt culminant
entre juny i juliol, tot i que per
després de vacances s’anunci-
en també gravacions força in-
teressants. Vam començar el
mes amb la presentació del
compacte Impuls de la cobla
Marinada, al qual va seguir el
disc del 20è aniversari de la
cobla Sant Jordi. Dissabte pas-
sat era la cobla-orquestra Els
Casanoves la que donava a co-
nèixer el seu doble compacte
de 40è aniversari. La seva apa-
rició va coincidir en el temps
amb el CD Còmplices que la co-
bla Ciutat de Terrassa ha gra-
vat amb motiu dels seus 25
anys d’actuacions. Però això no
és res!

Per a aquest divendres s’a-
nuncia la presentació del 4t
volum de la col·lecció Sardanes
a Besalú, coincidint amb el pri-
mer quart de segle del seu Fo-
ment Sardanista. Paral·lela-
ment, la cobla Contemporània
ens fa saber la imminent apa-
rició del 3r disc de la seva col-
lecció Contemporanis, i l’entitat

Músics per la Cobla té a punt la
distribució d’un monogràfic
amb sardanes del sitgetà An-
toni Català. I no deixem les
col·leccions perquè la Principal
de la Bisbal anuncia el disc
d’homenatge a l’actriu Made-
leine Carroll, el 3r de la sèrie
Personalitats. La cobla Mediter-
rània aprofitarà el ja tradicio-
nal concert al Festival Pau Ca-
sals del Vendrell per donar a
conèixer el disc del seu 25è
aniversari, que s’afegirà al seu
treball Dalí i la música del seu
temps. Sense temps per assabo-
rir tanta música, per després
de vacances s’anuncien diver-
ses perles: el CD del 75è ani-
versari de la cobla Principal del
Llobregat, un monogràfic amb
dotze sardanes de Domènec
Moner i un compacte amb
sardanes oblidades de Josep
Serra (els dos últims amb la
Cobla Sant Jordi). I tot això
sense oblidar la recent col·labo-
ració de la cobla de l’Esmuc en
un disc de Manel Camp ni el CD
Solo de La Principal d’Amster-
dam. Segur que ens n’hem dei-
xat algun, però Déu n’hi do! Ara
només cal valorar aquest esforç
editorial i desestimar les còpies
pirates. Serà en benefici de tots.

AVUI

Maria Ribera i Marina Gatell formen part d’un triangle domèstic angoixant

T E A T R E

‘Amor matern’

Gàbia de
silencis

Francesc Massip

‘Amor matern’, d’August
Strindberg, versió d’Hillevi
Melgren i Josep Palau i Fabre.
Intèrprets: Imma Colomer,
Marina Gatell, Mercè
Managuerra, Maria Ribera.
Escenografia: Manolo Trullàs.
Direcció: Judith Colell.
Barcelona, Espai Brossa.

La realitzadora cinematogràfica Ju-
dith Colell s’estrena en el teatre amb una
breu tragèdia que fa esclatar el minúscul
Espai Brossa amb peculiar intensitat.
Amor matern no deixa escapar ni un bri
d’aire del resclosit rerefons biogràfic de
Strindberg, ans concentra en un clima
asfixiant les relacions enrarides, cruels i
profundament insatisfetes de quatre
personatges femenins. Una immensa
Imma Colomer és la mare, vestida sig-
nificativament amb el vermell de la
pulsió sanguínia i la confrontació, que
s’ha passat la vida fent-se la víctima i
mantenint la casa com un fortí inex-
pugnable. Una gàbia de silencis i de
mitges veritats, tancada i barrada amb el
concurs de la tia (Mercè Managuerra), on
es gronxa sense esma la filla, com un

lloro rebel que, malgrat les ganes de vo-
lar a lloure, no sap sinó repetir les ordres
de l’amo. Marina Gatell, investida d’un
emblemàtic i llòbrec negre preludi del
rigor més sinistre, és una actriu emer-
gent, un pèl estrident en la menudesa de
l’espai, però que sap escandir les tensi-
ons receloses i preparar-ne l’esclat. El
triangle domèstic i enxubat és trepanat
per la lluminosa irrupció de Maria Ribe-
ra, una actriu que s’imposa amb singular
autoritat i elegant presència escènica. És
l’amiga, vestida amb el blanc aristocràtic
i purità, que vol alliberar la filla de la
tirànica tutela materna però que es

mostra cargolada en un estrany turment
que només provocarà suspicàcia. Una
revelació insospitada posarà contra les
cordes la noia de la gàbia, que, final-
ment, triarà romandre entre barrots.
Quan els remordiments pesen en excés,
els desigs s’esberlen, les inèrcies coagu-
len el malcontentament i la crueltat es-
devé norma.

Un muntatge equilibrat, escènica-
ment ben resolt, que manté l’especta-
dor sobre les brases de la tensió, agu-
llonat per uns punyents diàlegs no no-
més verbals, ans gestuals, de mirades i
silencis.

C A N Ç Ó

Chavela Vargas

Directe a la vena
Clara Sandaran

Chavela Vargas. ‘Antología’. Barcelona, Palau de la

Música, 17 de juny.

Un Palau ple a vessar d’un
personal de totes les edats i
totes les pintes esperava ex-
pectant l’aparició de la lle-
genda que havia mantingut
vius els seus mites generació
rere generació. L’arribada de
dues guitarres a l’escenari
preludiava l’entrada de la
gran dama del ponxo i el te-
quila i una ovació a peu dret
deixava clar que la nit seria
càlida i les emocions un flux
constant. Chavela va obrir el
foc amb un entranyable tema
seu, Macorina –“ponme la mano
aquí”– i va anar desgranant un
repertori intemporal –Som-
bras, Soledad, Un mundo raro,

Cruz de olvido, Luz de luna...–
d’aquesta manera que només
ella pot dir perquè rere de ca-
da inflexió de la seva veu, tan
aviat un clam com una carícia,
s’endevina una història patida
i una història disfrutada fins a
l’última fibra d’un cos i un
esperit que no coneixen les
mitges tintes. Què importa
que la veu es trenqui de vega-
des si el missatge penetra com
el dard més afilat fins al més
profund de la memoria de ca-
dascú? Hi va ajudar, i de quina
manera, l’excel·lent acompa-
nyament de Juan Carlos Peña i
Miguel Allende, guitarra so-
lista i baix de guitarra, pen-

dents en tot moment amb un
so delicat i un fraseig elegant
de secundar la veu.

Chavela, però, ha après a
controlar el drama i puntua el
seu discurs amb una fina iro-
nia, o directament amb el
sarcasme. I és que quan s’arri-
ba als 85 un es pot permetre
de riure’s del mort i de qui el
vetlla... “¿Por qué no me dijeron
algo?”, es queixava després
d’interrompre una cançó a
l’adonar-se que l’acabava de
cantar. Esclar que entremig hi
havia hagut una xerrada amb
el públic que l’havia distret
–“Barcelona querida, que tarde te
conocí, si no estuviera casada, me
enamoraba de ti”–. També va
distreure, tot i que evident-
ment per motius molt dife-
rents, la intervenció en la part
central del recital de la balla-
rina flamenca Sara Baras. Ver-
de es mi color... començava a
desgranar la veu quan se li van
afegir les evolucions de la ba-
llarina, que també es va mar-
car un solo amb Pepe Motos al
cajón. Tot i que molt ben re-
buda pel públic, tot i l’indis-
cutible art de Sara Baras, el
món essencial de l’Antología no
necessitava aquella intrusió.

L’inèdit Pena mulata va tor-
nar a centrar un recital que
quan va venir aquella mera-
vella de “Uno se despide insensi-

blemente de pequeñas cosas, uno
vuelve siempre a los viejos sitios
donde amó a la vida” ja havia
arribat al seu clímax. Una
versió intimista de La Llorona
posava fi a una hora i mitja
d’esgarrifances i somnis, i una
pluja de flors omplia l’escena-
ri on Chavela deia que “no se
dice adiós sino te amo, ya voy por
los 2.500 años y no aprendo nada”.
Però nosaltres sí que hem
après alguna cosa d’ella, i és
que l’única lluita possible, i la
més difícil, és la que es lliura
amb un mateix, amb els propis
dimonis. Ella bé que ho ha fet.

El públic es resistia a aban-
donar el somni i al primer bis
de La Churrasca i la seva im-
possible cartita, en una prova
evident de generositat, van
seguir un Volver i un Piensa en
mi àmpliament corejats per
tot el Palau aixecat. Salvant les
distàncies –de fet, quines dis-
tàncies?–, en alguns moments
del recital vaig pensar en la
Sarabanda de la cinquena sui-
te de Bach (les de violoncel),
aquella amb la indicació con
dolore i que de la mà de segons
quin intèrpret et pot deixar
directament estabornit. I esta-
bornits vam sortir del Palau.
Estabornits de tanta vida. En-
davant, Chavela! Aquest segle
XXI, tan despistat, encara et
necessita.


