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TOCS DE COBLA

Un gran aplec
al Palau
Ignasi Pinyol

Les tres estrenes i la
direcció de Xavier
Pagès van ser els

aspectes més
rellevants del concert

Des de la seva inauguració el
Palau de la Música ha viscut
moltes sessions memorables
de música per a cobla. Diu-
menge passat vam poder as-
sistir a una d’aquestes vetlla-
des, amb motiu del 25è ani-
versari de la Comissió d’A-
plecs de la Sardana de les Co-
marques de Barcelona. S’hi
van aplegar sardanistes pràc-
ticament de totes les poblaci-
ons barcelonines (unes 75) que
anualment organitzen aques-
tes trobades que tenen la sar-
dana com a eix vertebrador.
Després d’una setmana mar-
cada pels comentaris que des
de la Unió de Colles s’havien
fet a televisió sobre un hipotè-
tic estat terminal de la sarda-
na, va resultar reconfortant
veure el Palau ple de sardanis-
tes que en aquesta ocasió van
canviar la dansa per l’audició,
l’aplec pel concert. Si des del
món de les colles es cuidés més
aquest aspecte musical i no
només el competitiu, potser
s’aconseguiria que els joves
que encara s’interessen per la
nostra dansa no l’abandones-
sin als pocs anys.

Pel que fa al contingut mu-
sical del concert, cal destacar
en primer lloc la prestació de
les cobles Mediterrània, Sant
Jordi i La Principal del Llobre-

gat, que a la primera part, si-
mulant un aplec, es van alter-
nar en la interpretació d’un
seguit d’atractives sardanes de
C. Saló, Joaquim Serra, D. Mo-
ner, F. Martínez Comín i E.
Morera, així com de l’estrena
de C.A.S.C.B. 25, de J. Paulí, sar-
dana que va provocar la reac-
ció entusiasta del públic. La
resta del repertori el van in-
terpretar conjuntament les
tres cobles i el percussionista
Santi Molas i incloïa música
d’E. Toldrà (La maledicció del
Comte Arnau), sardanes de F.
Pujol i A. Borgunyó i l’estrena
de dues obres d’encàrrec,
compostes per V. Cordero i X.
Pagès. En la primera ocasió en
què escriuen per a tres cobles,
aquests joves músics s’han
inspirat en el nostre patrimoni
musical i històric. Cordero ho
ha fet a partir d’un fragment
del Llibre Vermell de Montser-
rat, mentre que Pagès, amb
Despertaferro, ens situa a l’època
dels almogàvers. La impecable
interpretació d’aquestes dues
obres i l’excel·lent direcció de
Xavier Pagès en les obres per a
tres cobles van ser altres as-
pectes remarcables d’una vet-
llada de gran nivell musical.

CRISTINA CALDERER

Joel Joan i Clara Segura es multipliquen en aquesta història enigmàtica i sorprenent

T E A T R E

‘Ets aquí?’

L’enganyifa de
l’il·lusionista

Francesc Massip

‘Ets aquí?’, de Javier Daulte.
Traducció: Toni Casares. Intèrprets:

Joel Joan, Clara Segura. Direcció: Javier
Daulte. Teatre Romea, 17 de gener.

Què és el que fa magnètic tot muntatge de
l’argentí Daulte? Sens dubte l’esmolada capaci-
tat de generar el joc teatral. Tingui entre mans
l’argument que tingui, Javier Daulte convoca
els mecanismes escènics més enginyosos per tal
de mantenir l’espectador en suspens, instal·lat
si caic no caic en la maroma d’un relat poblat
d’incertesa, revestit d’ambigüitats però d’un
poder d’atracció irresistible. Ressorts d’una
afuada intel·ligència dramatúrgica que només
adquireixen tota la seva esplendor en ser pol-
sats per uns intèrprets extremament còmplices amb la manera
de procedir del celebrat autor i director. Si a Gore (STI 2002) l’esca
eren uns estranys extraterrestres i a 4D Òptic (Lliure 2003) uns
científics traginant realitats paral·leles, a Ets aquí? el recurs mo-
tor és el que en pintura s’anomena trompe-l’oeil o enganyifa,
imatge que dóna la il·lusió de realitat, a mig camí entre reclam
enganyós i truc de prestidigitador, admirable metàfora del ma-
teix llenguatge escènic. Podem comptar fins a sis personatges
que, amb només dos intèrprets, arriben a coincidir en escena
simultàniament, bé que dos únicament a través del fil telefònic,
mentre que dos més són directament invisibles, i només per-
ceptibles per les conseqüències dels seus actes i per les reaccions
que es generen en els actors de carn i ossos.

En un pis esbalandrat i rònec on una parella s’acaben de
mudar, la presència d’un sorprenent inquilí ens la indica la
mirada estràbica del protagonista, no per casualitat un mag de
dubtoses habilitats encarnat per Joel Joan, que amb la seva
coneguda capacitat gestual tan donada a la comèdia transita
del desconcert a l’atordiment, passant per l’absurd més deli-
rant o la més íntima tendresa, en una frondosa amplitud de
registre. Clara Segura incorpora distints rols o diferents estadis
de personatges, amb especial fortuna en crear hilaritat enmig
la densa tensió i en recrear un elevat clímax poètic enmig del
melodrama. I és que l’il·lusionista escènic que és Daulte barreja
procediments del gènere fantàstic amb el to de comèdia
d’embolics, o l’obrir i tancar de portes propi del vodevil amb
una història d’amor més enllà de la mort. Ets aquí? és una peça
que aspira a estimular un ampli ventall de públic, perquè a
banda de la reflexió sobre la presència de l’absent i l’expressió
del que és latent, hi ha sobretot una divertida, enigmàtica i
sorprenent història que qualsevol espectador xuclarà com una
esponja.

Teatre amb accent
argentí al Romea

Jaume Ventura
BARCELONA

A
propar-se a
la drama-
túrgia ar-
gentina.

Aquest és l’objectiu
de la Fundació Ro-
mea, que organitza
un cicle de teatre
d’aquest país, el
quart dedicat a l’es-
cena contemporània
que ofereix la sala.

Després dels cicles alemany
(novembre del 2002), britànic
(febrer del 2003) i francès (el
març de l’any passat), és el
torn del teatre argentí. El foc
el va obrir ahir el director i
guionista Javier Daulte, que va
oferir el primer dels dos cur-
sos d’escriptura teatral que
acabarà avui. Daulte és
aquests dies a Barcelona amb
motiu de l’estrena de la seva
obra Ets aquí?, i ahir va expli-
car que el seu taller, dirigit a

deu professionals, “pretén
convèncer els autors que han
de dirigir els seus textos”.

El dia 24 el protagonista se-
rà el crític i historiador Jorge
Dubatti, que oferirà una pa-
noràmica sobre el teatre del
seu país a Tendencias del teatro
argentino en la postdictadura
(1983-2004). Dues setmanes més
tard hi haurà la primera de les
dues lectures dramatitzades
que s’oferiran en el cicle: El
momento argentino, de Rafael
Spregelburd, on uns comedi-
ants es reuneixen en un teatre
per representar una trobada
informal entre dues famílies
de militars argentins. El dia 14
de febrer serà el torn d’una de
les obres de referència al país
sud-americà, El herrero y el dia-
blo, sota la direcció de Carles
Canut. Estrenada el 1955, l’o-
bra, plena de dobles lectures
polítiques, narra com un fer-
rer es burla de Déu i del diable
per gaudir d’una vida plena de
fortuna i joventut.

Finalment, el cicle acabarà
el dia 1 de març amb Caminito,
on Cecilia Rossetto ens trans-
porta a l’imaginari del seu
país mitjançant les paraules
de Borges, Sábato i Cortázar.

‘Monòleg del perdó’

El caos com a solució
i problema

Juan Carlos Olivares

‘Monòleg del perdó’, d’ Enric Casasses. Direcció: Enric
Casasses i Mireia Chalamanch. Escenografia i vestuari:

Susana Fernández. Il·luminació: Xavi Valls. Intèrpret:

Laia de Mendoza. Espai Brossa, 13 de gener.

Una actriu relata les seves històries memoritzades com una
artesana que ordena els fils de l’ordit d’un tapís. Entre l’aparent
caos, es perfilen amb més nitidesa tres històries, relats amb un
dibuix reconeixedor: el conte de La reina de les neus d’Andersen,
l’autobiografia de la cowgirl Calamity Jane i el record d’un ho-
meòpata i la seva família de Gràcia al llindar d’entrada i sortida
de la Guerra Civil. Un personatge de ficció, un personatge his-
tòric i els personatges de la nostra intrahistòria.

Diferents distàncies de la realitat per garbellar entre totes les
seves trames la llibertat i la puresa d’esperit, el llaç que uneix les
seves històries. Un nexe que Laia de Mendoza descobreix davant
el públic amb els jocs malabars amb què Enric Casasses cons-
trueix el seu llenguatge poètic. El poeta s’erigeix en el déu cre-
ador de la paraula. Del caos original en sorgeix un món ordenat
en relats i personatges que, al final, tornaran al desordre poètic.
Una cosmogonia que respon a la prodigiosa habilitat de Casasses
de manipular la paraula, de mesclar registres, de descobrir les
trampes dels codis, de la fraseologia prefabricada.

Monòleg del perdó és un poema escènic de Casasses que respon
amb eficàcia a la sofisticada llibertat poètica de l’autor però que
deixa molts interrogants sobre el seu valor com a peça teatral.
Fins i tot l’impecable treball de Laia de Mendoza es ressent de la
imprecisió dramàtica del muntatge. Potser el monòleg no té
fronteres sobre les quals estendre la seva personalitat. Però en
aquesta ocasió l’espectador percep que la possible admiració es
concentra en les cabrioles de l’autor i no en la realitat immedi-
ata que apareix a l’escenari. Fins i tot la llibertat requereix un
mínim de coherència, la suficient per explicar per què Joana
Calamitat mereix la categoria de personatge amb actriu mentre
que les altres històries s’han de conformar amb una bona rap-
soda. Per què uns es mereixen una pel·lícula i altres un llibre.


