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E
ls espectacles d’arrel
tradicional de nova
creació solen atrapar

amb intensitat el públic.
L’explicació sembla clara. El
folklore porta en la seva ge-
nètica la il·lusió i el gust de
moltes persones que du-
rant generacions han ma-
durat, modelat i construït
les seves expressions dan-
sades i musicals, aportant-
hi el millor amb la modesta
estimació pel que és propi o
potser la supèrbia per la
competició amb el veí. En
qualsevol cas, les creacions
folklòriques s’alimenten
d’aportacions personals sin-
ceres i, per senzilles que pu-
guin semblar, pel seu con-
tingut emocional són fàcil-
ment traslladables al públic.

Amb una base artística
tan potent, qualsevol com-
ponent escènic que s’hi pu-
gui aplicar en fa productes
plenament exportables. És
un efecte que aquest cap de
setmana es podrà compro-
var a les Preses, on demà
engega una nova edició de
l’Ésdansa amb un programa
heterogeni en què partici-
pen diverses companyies
d’arreu del món. L’Esbart
Marboleny hi presentarà di-
vendres una nova proposta
escènica creada amb motiu
de la commemoració del
centenari de Joaquim Serra,
amb la qual homenatja el
compositor, posa en escena
la seva vida i la seva reper-
cussió històrica amb un au-
diovisual i versionant algu-
nes de les mítiques coreo-
grafies que Manuel Cubeles
va crear per als esbarts Ver-
daguer i Sarrià sota la seva
direcció musical. L’Ésdansa
clourà diumenge amb una
de les propostes sobre el
paper més atractives, a càr-
rec de la Banda Sagana i que
es basa en la fusió del so de
les fanfares occitanes amb
les percussions brasileres,
africanes i orientals.
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El Versus Teatre demostra
que l’estiu no li fa cap man-
dra i, per segon dia conse-
cutiu, ens ofereix una es-
trena. El títol de la d’avui és:
Ca...lluny, reDéu!, i porta
per subtítol: Passeig pels
càntics de la trepa. A la pri-
mera és difícil relacionar el
títol amb el contingut, però
Òscar Intente, autor del
concepte, director i intèr-
pret de l’espectacle, ens ho
explica: “Es refereix a Cata-
lunya i vol dir: Que lluny
que estem, redéu, del que
hauríem pogut ser!”.

Intente tenia la necessi-
tat personal de fer aquest
toc d’alerta: “Vaig pensar
que podria fer un espectacle
amb les veus dels poetes en
comptes de les veus dels po-

lítics, perquè de soroll polí-
tic ja n’hi ha cada dia, els di-
aris parlen cada dia del pro-
blema catalán, tot i que no
el resolen, i en canvi, la veu
dels poetes està arraconada,
com els seus somnis. Estic
segur que Pere Quart no es-
taria gens content amb la
realitat que tenim, l’Espriu
crec que tampoc...!”.

El subtítol fa referència al
recorregut per poemes de di-
versos poetes catalans “que
han parlat des de la ironia,
des de l’amor, des de la mala
llet... sobre el país”. Els poe-
tes als quals dóna veu són
Martí i Pol, Comadira, Pere
Quart, Joan Fuster, Salvat-
Papasseit, Carner, Espriu,
Sagarra, Bauçà, Villangó-
mez, Estellés... gent que cla-
mava per un país que està to-
cant fons, amb infraestruc-
tures que trontollen, amb un

espanyolisme que rega a pas
de gegant tots els espais per
on passem a diari...

Un somni que s’escapa
El renec no hi és perquè sí:
“Els autors s’adrecen a Déu
demanant-li ajuda, perquè
des del seu temps, són partí-
cips del somni que se’ns es-
capa. Fixa’t que anem pas-
sant, passant, paguem més,
i fem llibres i parlem dels in-
sults contra els catalans i els
comprem i escoltem fins i
tot la COPE! És com si ens
distragués, tot això. Penso
que cal reaccionar d’una ve-
gada, no sé com. Però o deci-
dim que som todos españo-
les o hem de fer alguna cosa.
On ha anat a parar la veu de
l’Ovidi? Què en fem dels po-
etes? Jo he intentat aportar
aquest espectacle, que és el
que sé fer”.

L’espectacle, malgrat els
poemes, té un plantejament
dramatitzat. Comença amb
la veu de Martí Pol, que diu:
“Es pot dir encara el nom,
d’aquest país?”, i tot es va en-
cadenant. “He ajuntat poe-
mes que fan preguntes ober-
tesambelsquedonenalguna
resposta”. Intente aclareix
que no és un pamflet. “Es
plantegen preguntes amb
força humor, però passa que
jo sóc d’una generació que
vaig olorar el somni. Als 70 jo
era nano i vaig veure com les
ciutats, les festes, la cultura...
tot semblava que agafava
una empenta. Ara en tinc 40
i no hi ha ni il·lusió”.

Els relats s’acompanyen
amb el contrabaix de Quicu
Mampel, que recolza el silen-
ci i la paraula i contrapunta
dramatúrgicament el que
passa damunt l’escenari. ■

Òscar Intente clama per un somni esvaït des de l’humor amb poemes dramatitzats d’autors que compartien aquest somni ■ VERSUS

CONCERT
Tero i dos músics de
l’Alguer, al Fòrum de
la Cançó d’Empúries
Les restes arqueològiques
d’Empúries acolliran avui la
16a edició del concert del
Fòrum de la Cançó, una nit de
música mediterrània titulada
De l’Escala a l’Alguer en la
qual actuaran el músic català
Josep Tero i els alguerencs
Claudi Sanna i Pau Dessí. El
Fòrum vol transmetre la idea
d’una mateixa llengua i una
mateixa cultura entre els dife-
rents punts del Mediterrani.

RODATGE
Els figurants ferits de
‘Valkyrie’ demanden
la productora
Nou dels onze figurants ferits
durant el rodatge a Berlín de
Valkyrie, en el qual intervé
Tom Cruise, han demandat la
productora, segons va indicar
ahir la seva advocada. Diu-
menge, la porta lateral d’un
antic camió militar que trans-
portava els figurants es va
obrir en un revolt tot precipi-
tant al buit els ocupants. “Els
responsables del rodatge han
jugat amb la vida i la salut dels
comparses amb una indiferèn-
cia plena de menyspreu cap a
ells”, va declarar l’advocada en
un comunicat.

FESTIVAL
Obrint Pas, Antònia
Font i La Carrau, al
CambriRock07
Els grups Antònia Font, Mago
de Oz, Marea, La Cabra
Mecánica, La Carrau , Herois
de la Katalunya Interior i
Obrint Pas són alguns dels ar-
tistes que figuren al cartell de
CambriRock 07, un festival que
tindrà lloc entre demà i diu-
menge al camp de futbol mu-
nicipal de Cambrils (Baix
Camp). El festival espera aco-
llir enguany unes 11.000 per-
sones, després de reunir-ne
més de 7.000 la passada edi-
ció. Sis anys després de la pri-
mera edició, per aquest festi-
val hi han passat els grups No
Apto, Violadores del Verso i Fe
de Ratas, i els cantants Enri-
que Bunbury i Mala Rodrí-
guez, entre d’altres.
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