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TOCS DE COBLA

Fidelitat al
futur

Josep Pasqual

Darrerament han aparegut di-
ferents edicions discogràfiques
de música per a cobla que pre-
senten la particularitat de no
centrar-se en la forma sardana.
A l’abril, la Principal del Llo-
bregat va fer públic el seu mag-
nífic volum d’aniversari dirigit
per Salvador Brotons, i al maig
la Principal d’Amsterdam va
oferir la seva sorprenent i in-
defugible versió del Llibre Ver-
mell de Montserrat. Al juny ha
aparegut Fidelitat, proposta de
la Principal de la Bisbal que a
diferència de les altres dues no
ha estat promoguda per la prò-
pia cobla (tot i que en el procés
creatiu hi ha tingut un paper
cabdal), sinó per l’Agrupació
Sardanista de Vic. Aquesta pre-
missa i el fet que les obres re-
collides tinguin com a únic re-
ferent la ciutat de Vic, podria
fer pensar que Fidelitat és
només una proposta més, ob-
viable com tantes d’altres. Però
el criteri artístic s’hi ha impo-
sat.

La Principal de la Bisbal i Vic
mantenen una relació intensa
que fructifica en forma de con-
cert cada desembre. Es tracta
d’una cita no especialment di-
vulgada però d’obligada assis-
tència per les novetats que hi
sol presentar, que ara arriben
al gran públic gràcies a Fideli-
tat. El protagonisme recau en
Francesc Cassú no només per-
què exerceix la direcció musi-
cal d’una formació que de-
mostra trobar-se més que
còmoda en aquesta faceta ar-
tística, sinó també perquè és
autor de la majoria de les com-
posicions. Hi mereixen un es-
ment especial la seva magnífi-
ca adaptació de l’albada
provençal Reis gloriós de Giraut
de Bornelh, la rapsòdia Cançó
d’amor a la llibertat, basada en
temes de Lluís Llach, i Invocació
a Verdaguer, l’obra més ambici-
osa del seu catàleg. De Jordi
Leon s’hi recull la geniüda
Aquarel·la renaixentista, suite de
danses de Pierre Phalèse i Mi-
chel Praetorius que en les seves
transcripcions per a cobla
adopten nous matisos, mentre
que la versió cantada de la sar-
dana Recordant Vic de Joaquim
Serra adquireix una nova di-
mensió gràcies a la magnífica
lletra de Jordi Lara, escriptor
que, d’altra banda, signa la
resta de textos cantats. Petits
condiments d’aquesta mena i
la interpretació vocal de la
coral Canigó acaben d’arrodo-
nir una proposta musical d’au-
dició ineludible que projecta la
ciutat de Vic al capdamunt de
la música per a cobla.

La inauguració del Grec
d’enguany ha estat d’una
xafogor extrema que feia di-
fícil apreciar la frescor del
bosc d’Arden on se situa
l’acció de l’endimoniada co-
mèdia shakespeariana. El
títol Al vostre gust fa referèn-
cia al goig que hauria d’om-
plir l’espectador davant el
mirall de llibertat que re-
presenta la vida boscana
que exalça l’obra, exempta
dels convencionalismes so-
cials a l’ús i habitada per
l’enginy i l’exquisidesa.

Ara bé, la representació de
la felicitat és un art complex
i la present posada en esce-
na respon més aviat al re-
frany “gust secret, pa eixut”,
això és, que l’alegria que res-
pira l’obra de Shakespeare

TEATRE
‘Al vostre gust’

Gust secret,
pa eixut

Francesc Massip

‘Al vostre gust’, de Shakespeare. Traducció: Salvador
Oliva. Intèrprets: Mia Esteve, Àurea Màrquez, Pep Tosar,
Víctor Pi, Jordi Martínez, Carles Martínez, etc. Direcció:

Xicu Masó. Festival Grec de Barcelona, Teatre Grec.

27 de juny.

ha quedat amagada i no
s’ha fet avinent al públic.

El plaer i la vitalitat que
impregnen Al vostre gust han
estat sorprenentment sot-
mesos a l’esperit malenco-
niós i amarg, que certament
hi és a l’obra, però com a
contrast, mai com a nota do-
minant. S’ha confós el to: els
diàlegs no es corresponen
amb allò que succeeix a es-
cena, i la joia que inspira els
personatges ha romàs apa-
gada i secreta en el muntat-
ge de Xicu Masó.

Un registre esbiaixat que
ha condicionat el treball del
conjunt dels intèrprets,
amb bruscos desnivells de
qualitat i de comprensió
dels rols. Hi ha honroses ex-
cepcions, com l’expressiva

actuació de Mia Esteve, que
encarna la seductora i juga-
nera Rosalina, el personat-
ge femení més atractiu i
feliç de tota la producció
shakespeariana, que es dis-
fressa de noi per poder cam-
par sense noses per aquest

espai feréstec i
màgic (bosc), aquí
convertit superfici-
alment en refugi de
partisans (o maquis)
que culminen l’obra
entonant O bella ciao,
el cant de la resis-
tència al feixisme,
representat amb el
so d’un pas militar.
Aquest prodigi de
dona-home, amb
tota la llibertat ver-
bal, sensual i gestu-
al que la màscara li
permet, posa a con-
sideració els exces-
sos de la flama amo-
rosa en la qual
alhora es consu-
meix. L’excel·lència
de Mia Esteve, ben
escortada per Àurea
Màrquez (la cosina
còmplice), Víctor Pi
(el filòsof pessimis-
ta) o Jordi Martínez
(el bufó de la cort),
remunta la segona
part d’un espectacle
correcte però que
queda diluït en la

manca d’un eix vertebrador
potent, com el que va saber
trobar Declan Donnellan al
capdavant de la companyia
Cheek by Jowl en aquella
versió que en vam poder
veure al Mercat de les Flors
el 1994. Incomparable!

L’alegria que respira l’obra de Shakespeare ha quedat amagada i no s’ha fet avinent al públic

La Principal de la
Bisbal ha editat

‘Fidelitat’, a partir
d’obres vinculades

a Vic
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