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Aquest any, les aigües de la
Fira Mediterrània no han
estat tan mogudes. La vui-

tena edició de la mostra d’Espec-
tacles d’Arrel Tradicional s’inaugu-
rarà demà a la ciutat de Manresa
amb els rumors del canvi d’ubica-
ció oblidats i amb la figura del seu
actual director, Jordi Bertran, as-
sentada.

Els ànims de canvi pretesos des
del Centre de Promoció de la Cul-
tura Popular i Tradicional Catalana

Les aigües de la Mediterrània

que encapçala Ferran Bello s’han
calmat. Si més no, això és el que
sembla, malgrat que s’aparti de la
programació la jornada de recerca
proposada per Bienve Moya per
cercar discografia i bibliografia de
la música menys reconeguda. Fa
quinze dies, aquesta iniciativa
s’anunciava a la web, però una mà
amagada la va esborrar. Final-
ment, doncs, no es farà, per molt
que el senyor Bello ho anunciï als
mitjans de comunicació.

Ficar-se amb si el logotip de la
Fira d’aquest any pot confondre’s
amb la bandera espanyola és filar
prim. O comentar que el pressu-
post de la Fira s’ha comunicat
sense que la Caixa de Manresa
hagi fet pública la seva aportació
és qüestió de detall.

La Fira ha agafat una força i una
empenta que no s’esperava ningú.
Les xifres canten i el que es podrà
veure des de demà divendres fins
diumenge és un autèntic regal. La

programació és prou sòlida i la
proposta global inclou diversos
muntatges arribats d’altres països,
sense oblidar els del nostre. Per a
això sobta que els que la dibuixen
no disposin d’un despatx al Centre.
També sorprèn que es generi a
Barcelona quan tot hauria de sor-
tir de Manresa. Qüestió de detall,
si es vol. Tanmateix, en el futur, tot
això podria canviar si prosperen
les intencions de convertir-la en
una fundació.

Ficar-se amb si el
logotip de la Fira
d’aquest any pot
confondre’s amb la
bandera espanyola
és filar molt prim

ChickCoreaiel
TallerdeMúsics,
Premisd’Honor
delaSGAE

Jaume Pi
BARCELONA

Tenen una cosa en comú.
Tant Chick Corea com el Ta-
ller de Músics han esdevin-
gut autèntiques instituci-
ons en allò que fan, avalats
per una llarga trajectòria. El
músic novaiorquès i l’escola
han estat els guanyadors
dels Premis d’Honor que
atorga la SGAE amb motiu
de la celebració de la Bien-
nal de Jazz Tete Montoliu.

El certamen també inclou
un premi de composició,
atorgat ahir en un acte cele-
brat al Zac Jazz Club de Bar-
celona i dotat amb 15.900
euros en premis, a més de la
publicació de les obres.
També va ser guardonat el
saxofonista Javier Vercher
(Madrid, 1978) amb el premi
Revelació. En l’apartat
d’Obres, Federico Lechner va
rebre el guardó per ‘Iboga’.

La cita amb la memòria a
Tete Montoliu es tanca avui
amb el lliurament dels Pre-
mis d’Honor abans de l’actu-
ació de Corea al Palau de la
Música, en un concert del
FestivaldeJazzdeBarcelona.

Jocsdellitbenespremuts

Pel·lícula taquillera del cine espanyol, ‘El otro lado de la cama’ té
corda per estona. Avui arriba a Barcelona la longeva versió teatral

Marta Monedero
BARCELONA

El mes que ve s’estrena la
seqüela cinematogràfica
Los dos lados de la cama,
dirigida per Emilio Martí-
nez Lázaro, responsable
també de l’original El otro
lado de la cama, una comè-
dia musical poc ortodoxa i
no gaire ben tractada per la
crítica, però amb resultats
de públic més que notables.
La bona acollida del film va
propiciar que se’n fes una
versió escènica estrenada fa
dos anys a Madrid i que,
després de voltar per les Es-
panyes, avui arriba al Teatre
Apolo de Barcelona.

Josep M. Mestres (Un ma-
trimoni de Boston) és el di-
rector d’aquesta “comèdia
amb cançons”, tal com li
agrada definir-la, sobre
“l’amor, la infidelitat, la falta
de compromís a l’hora
d’afrontar les relacions, i la

por d’estar sol o la por d’estar
acompanyat”. Tot aquest
poti-poti emocional, centrat
en un grup d’amics desorien-
tats que ronden la trentena.

La mà de Marta Carrasco
Una comèdia en què els per-
sonatges posen música als
seus sentiments sense ser
cantants professionals. I és
que, defugint els paràme-
tres del musical convencio-
nal, els protagonistes d’El
otro lado de la cama (Coté
Soler, Marta Solaz, Paúl
Peña i Cristina Salazar) “fo-
namentalment són actors
que canten”, matisa Josep
M. Mestres. De tots ells, la
coreògrafa Marta Carrasco
n’ha extret les millors quali-
tats a l’hora de moure’s dalt
de l’escenari. Queda clar
que no són, ni de bon tros, el
que s’entén per ballarins.
En escena, fan el que poden,
però això els dóna, alhora,
una proximitat que acaba

sent una de les qualitats
d’aquesta fórmula capaç de
connectar amb el públic.

A l’hora de traspassar la
pel·lícula al format teatral,
feina que ha dut a terme Ro-
berto Santiago, el muntatge
s’ha amarat de “simbolisme,

perquè el realisme del cine-
ma no hi funcionaria”, asse-
gura Mestres.

Coque Malla s’ha encar-
regat de fer-ne l’adaptació
musical i Pep Duran en
firma l’escenografia (amb
un llit multiusos central) i el

vestuari d’aquest muntatge
que, sobretot, “ no és una
pel·lícula duta a escena”,
afegeix Mestres. La diferèn-
cia més gran és que “la fun-
ció teatral permet ser més
sintètic i que els personat-
ges s’expliquen més”.

‘El otro lado de la cama’ desembarca des d’avui al teatre Apolo ■ JORDI SOTERAS


