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TANTARANTANA

‘Cançons arrevistades’ recupera un tros d’història del Paral·lel

QUADERN DE TEATRE

Tornen els fantasmes del Paral·lel
J u a n C a r l o s O l i v a r e s

Els fantasmes del Paral·lel s’han despertat
últimament com les ànimes en vigílies del Judici
Final. El solar que acull els ciments del Teatre
Espanyol –i el seu cercle d’influència– sembla un
episodi d’una novel·la de Stephen King. Terra
profanada d’un cementiri indi. L’última cerimònia
espiritista per convocar els espectres del Paral·lel se
celebra a pocs metres, al Tantarantana, teatre ocupat
aquestes setmanes amb la companyia que dirigeix
Pere Sagristà i el seu nou espectacle: Cançons
arrevistades del temps de la República. Un muntatge
centrat en la música de Josep Maria Torrents i
Ventura i en les cançons que va compondre per a tres
comèdies arrevistades de Josep Pepitu Santpere.
Musicals lleugers i picants en català que el Pepitu
anunciava com a “vodevils sonors”. Van finiquitar la
República, i el music-hall i el català no es van tornar
a trobar per fecundar-se mútuament fins als anys
setanta, amb la complicitat celestina de la progressia
local, instal·lada aleshores a la Cova del Drac.

HOMENATGE ‘GOLFO’
Diu Sempronio: “El secret de l’èxit esclatant del

cuplet català, més que en els mèrits artístics, cal
cercar-lo en el seu valor arquetípic: tota una ciutat,
en un moment donat de la seva història, s’hi va veure
reflectida. La cançó lleugera, en comptes d’evocar-li
drames i costums exòtics, li parlava de les
quotidianes penes i alegries, de les festes populars,
dels problemes i les il·lusions de la joventut, del que
es feia a casa i al carrer”. Aquest text il·lustrava,
juntament amb altres comentaris firmats per Jordi
Teixidor, Sebastià Gasch, Josep Curet, Josep M. Planes
i Guillem Jordi Graells, el programa de mà que
acompanyava l’espectacle Remena nena, un afany
personal de la directora Marta Momblant Ribas,
estrenat la temporada passada a les sessions golfes del
Foyer del Liceu. L’espectacle recollia el sorprenent
llegat del cuplet català, una herència musical que
tant recollia les frivolitats de figures eminents de la
cultura catalana com Apel·les Mestres i Enric Morera
com els cuplets que va escriure Maria Aurèlia
Capmany amb el músic Jaume Vidal Alcover, la
majoria popularitzats per La Trinca. Un llarg
recorregut amb parada obli-
gatòria en el cançoner de Tor-
rens, Viladomat, Santpere,
Casamoz, Costa i Mestres
Quadreny. Sorpresa per co-
nèixer els pares –en alguns
casos, severs pròcers de la
cultura nacional– d’unes can-
çons que han passat al selectiu
imaginari popular sense sortir
del seu anonimat.

Marta Momblant va aconse-
guir recuperar per al gènere la
veu de Carme Sansa. Amb el
baríton Lluís Sintes i la can-
tant Mone, es va repartir un
repertori que va conèixer fa
algun temps sota el paraigua
artístic de la companyia
Ca-Barret, un intent seriós de
consolidar a Barcelona un ca-
baret literari connectat amb
els corrents europeus del gè-
nere i la sòlida tradició cata-
lana. Una de les estrelles que
van sorgir de Ca-Barret –diri-
gida per Josep Anton Codina–
va ser precisament Carme
Sansa, com recorda Guillem
Jordi Graells en El teatre de ca-
baret de M. Aurèlia Capmany.

Artista avantatjada i amb
talent d’una escola que no va
tenir continuïtat, ella va
aportar a aquest experiment efímer un estil distant,
amb la duresa i el cinisme d’una balada de Kurt Weill
i la sensualitat germànica de la Dietrich. Una forma
d’interpretar el doble sentit adequat tant per a un

cuplet més intel·lectual i contemporani, versió
popular de la chanson, com també per a clàssics com
Camí de la font, La Paula té unes mitges o Cançó de la dona
emancipada.

ARQUEOLOGIA DE LA FRIVOLITAT
Color-Sépia, la productora-companyia que dirigeix

Pere Sagristà, es va acostar al cuplet
català amb l’espectacle La cupletista,
un recital amb cançons de la com-
positora i intèrpret Càndida Pérez
Martínez, personatge destacat del
Paral·lel dels anys trenta. L’obstina-
ció de Sagristà per descobrir el costat
frívol de la cultura musical catalana
s’ha plasmat després en aquestes
Cançons arrevistades instal·lades ara al
Tantarantana –centrat aquest cop
en la personalitat de Josep Santpe-
re– i en un futur es concentrarà a
rescatar l’opus de Rossend Llurba,
autor del primer cuplet català (La
font del Xirimeu), cantat per Raquel
Meller en el 1917.

Llurba és un cupletista i tanguer
reconegut, tant com a aficionat i di-
rector de la revista El tango de moda
com com a autor de lletres i músi-
ques de tango. Un esforç per recu-
perar una altra llacuna de la me-
mòria de la ciutat: la reconeguda
capitalitat de Barcelona en aquest
gènere; una responsabilitat històrica
reconeguda fins i tot per Adriana
Varela, que en la seva última visita a
Barcelona va confessar que aquest
públic li causava tan respecte com el
de Buenos Aires i Montevideo.

Mentre, Cançons arrevistades de Sa-
gristà és el penúltim fruit de la re-
habilitació artística d’un valuós ma-
terial sepultat entre les runes del
menyspreu i la desconfiança d’una
cultura oficial obsessionada per

construir la se-
va identitat
nacional sobre
un cànon
imaginari que
neix d’un equivalent mític de la
cultura germànica.

Una clara obcecació per
aixecar una Hochkultur no
contaminada per les
expressions més ambigües de la
cultura popular. La condició
portuària de Barcelona va
suposar certa resistència a
aquesta ortodòxia. El Paral·lel
es va identificar amb una
anomalia identitària que –amb
un alt grau d’hipocresia i doble
moral intel·lectual– s’havia
d’abandonar a la seva pròpia
decadència. Un fèrtil ocàs que
va costar enterrar, tot i que
alguns insisteixin ara a
reanimar la història de la
mòmia.

Les dues dècades que van
transcórrer entre la Primera
Guerra Mundial, la dictadura
de Primo de Rivera i la Guerra
Civil concentren la major part
d’un llegat musical que amb els
muntatges de Josep Santpere va
entrar a la modernitat. Va ser la
resposta del Paral·lel al musical

americà i el seu parent anglès.
Tot i que la postguerra va importar l’estil

continental dels vienesos, l’autenticitat dels
“vodevils arrevistats” del Teatre Espanyol sorgia d’un

enginy aplicat a la necessitat de donar resposta a un
públic que havia descobert entusiasmat les comèdies
sonores de Hollywood i la seva voràgine de cançons
i coreografies. Però aquests costosos espectacles no
suportaven el fracàs i la llista de produccions no va
passar de la desena. Una desaparició accelerada i
definitivament clausurada per l’esclat de la Guerra
Civil i les seves conegudes conseqüències.

LA PARADOXA DE LA PRÀCTICA
Lamentablement, la qualitat del treball teòric de

Color-Sépia no té el seu equivalent en la pràctica de
l’escenari. Un espectacle tan fonamentat i necessari
com Cançons arrevistades arriba a l’escenari amb
l’empremta d’un benintencionat muntatge
d’aficionats, apassionats del gènere que procuren
donar el millor de si mateixos, en justa
correspondència a l’excepcionalitat de la seva
proposta.

L’atenció que es presta a les veus –amb un accent
sobredimensionat sobre la qualitat lírica– és menys
evident en el treball actoral. Les bones idees
apuntades en els primers instants de l’espectacle,
amb interessants solucions dramàtiques en la
relectura contemporània de les Cançons arrevistades i
la cura per fugir de la nostàlgia, es perden per la
limitada capacitat expressiva dels intèrprets, coartats
per un simulacre de picardia, amb l’artificiosa
predisposició de qui acaba de descobrir les seves
armes de seducció i no s’atreveix a utilitzar-les, per
pudor, timidesa o manca de costum.

Que difícil és interpretar Remena nena en el seu to
just, sense caure en la hipocresia d’una vicetiple de
circumstàncies o en la procacitat desmanegada
d’una vedet còmica del vell Molino! Un codi corporal
complex, subtil, sofisticat, que, curiosament, passa
per l’estudiada sensualitat de la veu, infinita en les
seves possibilitats i lectures; exacta en l’expressió de
la paraula i el seu sentit, entre el misteri i
l’ambigüitat, entre la seguretat i complicitat de qui
coneix el codi secret d’un bon cuplet.

Diu Sempronio: “El
secret de l’èxit
esclatant del cuplet
català, més que en els
mèrits artístics, cal
cercar-lo en el seu
valor arquetípic: tota
una ciutat, en un
moment donat de la
seva història, s’hi va
veure reflectida”

‘Cançons arrevistades’, de
Sagristà, és el penúltim fruit
de la rehabilitació artística
d’un material sepultat entre la
runa del menyspreu i la
desconfiança d’una cultura
oficial obsessionada per
construir la seva identitat
nacional sobre un cànon
imaginari que neix d’un
equivalent mític de la cultura
germànica


