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ElComentari Pep Blay

Corre la veu que entre els soci-
alistes espanyols s’ha posat de
moda comprar Sakya Tashi

Ling, el disc d’iniciació al budisme
que han publicat els monjos tibe-
tans del monestir que hi ha al Parc
Natural del Garraf. Això ens ajudaria
a entendre com és que s’han venut
40.000 còpies d’aquest producte
d’escàs valor musical, una versió
electrònica edulcorada dels mantres
budistes. Els mateixos monjos ad-
verteixen a la caràtula de l’àlbum:

El Buda de Maragall

“Los fondos musicales y alguna de
las melodías no son las que se em-
plean en nuestos rituales, ya que
como monasterio nos mantenemos
en la más estricta de las tradicio-
nes”. Vaja, que és tan light com l’Es-
tatut que ens volen colar.

Al darrere d’aquesta iniciativa hi
podria haver l’home de les idees de
bomber, Pasqual Maragall, sempre
atent al mestissatge cultural català i
amb el desig de contribuir a un
marc de sensibilització.

Feu atenció, si no, amb els títols
del disc: My Spirit Flies to You,
Mantra de Purificació (per obrir
l’ànima als nostres veïns); Secret
Energy, mantra de la Tara Blanca
(allò que deu tenir el president
quan assegura que se’n sortirà);
The Other Side, oració a les Fonts
del Refugi” (pregària per Rajoy);
River of light, oració de les Set Líni-
es (les que es necessiten per resis-
tir la negociació); I Wanna Fly, man-
tra de la Vacuïtat (massa sinceritat

o massa línies?); Om Sai Ran, oració
de la Presa del Refugi i generació
de la Ment Il·luminada (quina ma-
nera de passar a la història!); Urban
Buddhism, oració per a la dedicació
de mèrits (amb la col·laboració
estel·lar de Carod i Mas); Mystic
Eyes, oració per a la felicitat de tots
els éssers (incompleta) (us ho asse-
guro, al disc diu “incompleta”!); i
per acabar, Lotus Sunset, el mantra
de la compassió. L’última esperan-
ça de Maragall?

DIVENDRES 20
POLINYÀ
●  A les 13 h, pl. de l’Església,

cobla Jovenívola de Sabadell.

SANT POL DE MAR
●  A les 21.30 h, Centre Cultural
i d’Esbarjo, cobla Cadaqués,
concert en record del 75 aniver-
sari de la cobla Maresme.

DISSABTE 21
CABRERA DE MAR
●  A les 18 h, ballada i a les

22.00, concert al pavelló, cobla
Rosaleda.

SANT PERE DE RIBES
●  A les 12.30 h, pl. de la Mercè,
cobla Ciutat de Terrassa.

SANTA OLIVA
●  A les 12 h, pl. de la Vila, cobla
Jovenívola de Sabadell.

DIUMENGE 22
BARCELONA
●  A les 12 h, pla de la Catedral,
cobla Popular.
●  A les 12 h, Parc de la Guine-
ueta, La Principal de Llobregat.
●  A les 18 h, plaça Sant Jaume,
cobla Baix Llobregat.

BEGUES
●  A les 12 h, pg. de l’Església,
cobla Marinada.

BESALÚ
●  A les 12 h, pl. Major, cobla

Baix Empordà.

CAMBRILS
●  A les 12 h, Parc del Pescador.

CASSÀ DE LA SELVA
●  A les 12 h, ermita de Can Vi-
labella, del Veïnat d’Esclet, cobla
Selvamar (aplec)

CASTELLBISBAL
●  A les 12.30 h, pl. Folch i Tor-
res, cobla Principal de Terrassa.

CERDANYOLA DEL VALLÈS
●  A les 12 h, pl. de l’Església,

cobla Jovenívola de Sabadell.

LLANÇÀ
●  A les 12 i 16 h, cobla Ciutat de
Girona.

MATADEPERA
●  A les 18 h, Teatre Parroquial,
cobla Jovenívola de Sabadell.

SABADELL
●  A les 12 h, pl. Doctor Robert,
cobla Contemporània.

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
●  A les 17 h, al pavelló, cobla
Genisenca.

SANT VICENÇ DELS HORTS
●  A les 12.15 h, Carpa Munici-
pal del c/ Comerç, cobla Ressò
de la Passió d’Esparreguera.

TERRASSA
●  A les 12 h, Parc Vallparadís,
cobla Ciutat de Terrassa.

Agendade
Sardanes

Òscar Igual

engreixar la seva taquilla in-
ternacional i responem a
aquesta idolatria amb una
versió desmitificadora d’una
de les seves millors comèdi-
es. Potser la directora –en
complicitat amb l’autor de
l’adaptació– ha mesurat el
talent d’Allen a partir de les
seves limitades aptituds
com a clarinetista. Error. El
gran Allen està en les seves
pel·lícules, el petit Allen en
el seu instrument. Només
cal fixar-se en les seves
pel·lícules, en el ritme, el
temps, l’elegància de les

seves posades en escena,
en els seus homenatges a la
screwball comedy clàssica,
en la naturalitat de les situa-
cions més esbojarrades i els
personatges més neuròtics.
Si es passen per alt aques-
tes eleccions, t’acaba sortint
una comedieta d’Alfonso
Paso.

P
rimer misteri: Per què?
Quina insondable raó
ha induït Elisenda

Roca a posar en qüestió la
seva impecable trajectòria
com a comunicadora i es-
criptora. Amb un premi
Ondas es pot dir que s’ha
triomfat com a periodista.
Amb títols com Serem
pares! o Què puc menjar si
estic embarassada? es pot
presumir d’haver publicat.
Un llibre d’horticultura i a
disfrutar de la placidesa
d’una existència plena. Però
ella també va voler ser di-
rectora de teatre. Per què?
Si ella –o algú altre interes-
sat a saber-ho– busca una
resposta, que no la perse-
gueixi en la seva versió tea-
tral de Misteriós assassinat
a Manhattan. Allà, al Teatre
Tívoli, només hi trobarà ar-
guments per augmentar la
seva confusió.

Segon misteri: Per què?
Sí, per què posar en perill la
il·lusió col·lectiva d’una
pel·lícula de Woody Allen
feta a Barcelona. Presumim
de ser la ciutat més allenia-
na de l’univers conegut,
contribuïm generosament a

Crítica* teatre

Els misteris de la Roca

Roca debuta
amb ‘Misteriós
assassinat a
Manhattan”

JuanCarlos
Olivares

Tercer misteri: Per què?
Algunes facècies de sobre-
taula mai haurien d’haver
sortit dels llimbs de la pri-
vacitat. Tot aquest home-
natge a Allen sembla haver
nascut i haver estat conju-
minat en una matinada
d’alegre camaraderia i per
estranyes circumstàncies
ha passat a ser realitat en
un teatre de Barcelona. A
Elisenda Roca almenys se li
ha de concedir la capacitat
d’haver sabut convèncer
els productors, els propie-
taris del teatre, actors i te-
leespectadors que aquest
era un projecte seriós i
professional. Molt esforç
previ per a aquesta funció
superable –en interpretaci-
ons, qualitat estètica i escè-
nica– per qualsevol compa-
nyia d’aficionats.

*
Misteriós assassinat a
Manhattan, TEATRE TÍVOLI, 16
DE GENER.
DIR.: ELISENDA ROCA.
ACT.: MONTSE GUALLAR, PEP
FERRER, ÀLEX CASANOVAS,
MARÍA LANAU, MARIBEL ALTÉS,
CAMILO GARCÍA.

María Lanau i Pep Ferrer, atabalats amb els telèfons ■ PERE VIRGILI

Elblat de
Milanés
El cantautor Pablo
Milanés ha recordat
l’adolescència per
compondre ‘Como
un campo de maíz’

Redacció
MADRID

El blat, diu Milanés, “és una
imatge que inspira bellesa”.
Amb ella ha bastit la intimi-
tat poètica del disc Como
un campo de maíz; dotze
temes, alguns de recents, al-
tres que va compondre
quan vorejava la vintena,
amb la senzillesa i el mini-
malisme com a fil conduc-
tor. No amaga que li feia por
treure la pols dels temes de
joventut, ja que pensava
que havien quedat envellits;
però l’empenta de les seves
filles ha fet que decidís aga-
far el drap de la pols per en-
llustrar Yo, Réquiem para
un amor i El sol ríe por mí.
Al seu costat hi passegen
creacions recents com Yo
no sé, en versió instrumen-
tal i cantada, Mi esperanza,
Sonido del alma, Para mi
corazón basta tu pecho, un
poema musicat de Pablo Ne-
ruda, i un tribut al pintor
cubà Fabelo.

Milanés és conscient que
els anys no passen en va.
“Llavors tots érem més do-
lorosos, aguts i profunds. El
món ha canviat molt”,
raona. Així mateix, en evo-
car els temes jovenívols no
es pot estar de comentar
que “estan impregnats
d’aquell sentit tràgic de la
vida que tots tenim a la jo-
ventut”. “Però no deixa de
ser curiós que sigui en
aquest període, quan queda
molt de camí per recórrer,
que ens amoïnem tant per
l’existència humana”.

Ara, Milanés ha decidit
musicar les frustracions,
alegries i il·lusions de joven-
tut; això sí, passades pel
sedàs dels seus ulls revolu-
cionaris. “Sóc optimista,
penso que les coses han de
millorar i que el sentiment
de l’ésser humà s’ha d’impo-
sar sobre la barbàrie que fu-
eteja el món. No sé qui hau-
ria de suplir els estadistes i
polítics, perquè realment ho
estan fent molt malament.
Sense cap mena de dubte,
estan ensorrant el món”, ar-
güeix un dels pares de la
Nueva Trova Cubana junta-
ment amb Silvio Rodríguez.

Visita a Miami
Malgrat que la música, la

poesia i els sentiments són
el seu centre de gravetat, no
descarta fer algun dia una
visita a Miami, ja que és “un
ser social, humà i cultural”.
Però tampoc mai no l’han
convidat a anar-hi. Ara bé,
no refusaria la invitació.
Sense caure en el parany
de la política ni en l’addic-
ció al règim, Milanés creu
que Fidel Castro “no ha as-
solit la perfecció que impli-
ca el comunisme”. “M’agra-
da la part àcrata de Fidel.
No el polític, sinó el revolu-
cionari. El que tot ho can-
via i capgira, el que està en
contra de tot el dolent, el
que s’oposa a les coses ober-
tament, sense por. Aquest
és el Fidel que estimo”,
raona un autor que mai no
s’ha considerat comunista.
“Ara bé, el comunisme no
ha mort. I és que quan en-
cara no treia el cap ja havia
fracassat. S’ha de tornar a
encaminar, recuperar la
seva essència”, diu tot de-
nunciant “la corrupció, in-
humanitat i injustícia” del
capitalisme. ■


