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E
n un moment (i en un
sector) en què sembla
que tots trobem gust a

treballar únicament per la
barraqueta pròpia, sorprèn
agradosament que existeixi
qui apliqui models de ges-
tió de visió més panoràmi-
ca que originin projectes
més potents i sòlids amb la
simple premissa del treball
conjunt. Partint d’uns ob-
jectius a grans trets coinci-
dents, abocant-hi els matei-
xos esforços s’aconsegueix
un producte més interes-
sant i, per tant, es rendibi-
litza l’energia. Això és el
que han estat capaços d’ar-
ticular a Sabadell els dife-
rents (i diversos) ens que
treballen per la difusió i
l’evolució de la música de
cobla, entre els quals hi ha
Joventuts Musicals de Sa-
badell, Sabadell Més Músi-
ca i Sabadell Sardanista.

Cadascú des de la seva
pròpia perspectiva i real-
çant aspectes diferents de
la música per a cobla, el
programa que ha articulat
el tutti sabadellenc destaca
pel seu eclecticisme. El pri-
mer concert presentarà en
societat el Jordi Molina Sex-
tet (diumenge que ve al Te-
atre Principal) amb una pro-
posta que donarà una nova
visió de les tenores en el
camp de la música de cam-
bra. La cobla Mediterrània
protagonitzarà la segona
convocatòria (19 de juliol a
l’amfiteatre de Caixa Saba-
dell) en una proposta dirigi-
da per Bernat Castillejo que
s’inclou també en el Festival
Internacional de Música i
que tindrà en Joaquim
Serra un leitmotiv que re-
produirà la cobla Simfònica
en la tercera convocatòria
(28 de setembre al Teatre
Principal).

La cobla Jovenívola de
Sabadell i el duet de veu i
piano format per Elisenda i
Montserrat Cabero (16 de
desembre al Principal) tan-
caran amb un homenatge al
lletrista, poeta i autor teatral
Ramon Ribera un programa
destacable no només per la
qualitat de les propostes en
si mateixes, sinó també pel
valor que li atorga la coordi-
nació institucional i associa-
tiva que l’ha generat.

Tocs de
cobla*
JosepPasqual

Unió que
fa força

El programa
articulat pel ‘tutti’
sabadellenc és
molt eclèctic

Entrevista: Marc Rosich El jove dramaturg estrena l’obra ‘Party Line’
a la Sala Beckett i està preparant la dramatúrgia del ‘Tirant lo Blanc’

“Latecnologiaenshodónatot
mastegatiensfamésdropos”
Andreu Gomila
BARCELONA

Aquest és l’any de Marc Rosich
(Barcelona, 1973). Estrena demà
la seva segona obra, Party Line, a la
Sala Beckett, i ha establert una
fructífera col·laboració amb Calixto
Bieito, amb qui va fer la dramatúr-
gia de Plataforma. Diu que ara
estan acabant de “cuinar” el Tirant
lo Blanc que estrenaran a la Fira de
Frankfurt. Abans, però, se submer-
geix en els paranys de la tecnologia.

La seva obra recorda el Mòbil, de
Sergi Belbel. L’ha vista?
No. No la vaig veure perquè estava
escrivint sobre el mateix tema i
tenien molts punts de contacte.
Aleshores vaig preferir no veure-
la. Però tinc el llibre comprat!

És curiós que s’estrenin en pocs
mesos de diferència dues obres
sobre la mateixa temàtica.
De concepte, però, són molt dife-
rents. La meva obra va néixer al
bar de la Beckett fa tres o quatre
anys, durant una sèrie de lectures
que van fer de 50 autors de l’Obra-
dor. Aquell experiment ja el va di-
rigir l’Andrea Segura i hem estirat
el fil d’aquell exercici, que alesho-
res només tenia nou pàgines.

Els protagonistes es diuen Bershka,
H&M, Wireless, FNAC i Habitat. Som
tan fàcils d’encasellar avui dia?
Aquesta obra és una work in pro-
gress. Al principi eren Home 1,
Dona 3. Però gràcies a la feina de la
directora, vam descobrir que hi ha-
via un moment en què s’invocaven
tot de marques. El meu és un teatre
de veus, com el de Martin Crimp i
Atemptats contra la seva vida.

¿Creu que la tecnologia ens ha fet
perdre la imaginació?

La tecnologia ens ho dóna tot mas-
tegat, ens torna un punt dropos.

En un moment de l’obra, FNAC diu:
“Del no-res res no es crea”.
Aquests personatges i aquesta
frase demostren que l’obra està
construïda sobre molts miratges
lingüístics. Els personatges parlen i
es creen mentides a partir del que
diuen. El discurs de FNAC, que és
sobre la llengua, és un discurs que
és totalment buit. Sona molt bé.
Party Line és una obra en què els
personatges parlen i parlen sense
veure la cara del seu interlocutor.

¿Amb Marc Rosich torna la paraula
ben dita al teatre?
La meva matèria primera és la

¿Ja heu acabat la dramatúrgia del
Tirant lo Blanc?
Encara el tenim a la cuina.

Com és treballar amb Calixto Bieito?
És fascinant. No segueix uns pa-
trons típics de treball. És com una
droga, treballar amb ell. Treballes
molt a la corda fluixa. Això m’exci-
ta moltíssim.

¿Portar el Tirant a l’escenari és el
repte més gran dels últims anys?
Per a mi ho és. No només pel text,
sinó que has de fer una dramatúr-
gia per al Calixto dins el seu estil i
la seva manera de veure el teatre.
Han de conviure tots dos mons: el
del llibre i les coses que li passen
pel cap al Calixto.

llengua. Faig un teatre que, fins i
tot des del punt de vista de la cre-
ació dels personatges, és molt lin-
güístic, metalingüístic. Però no
crec estar sol. M’agraden molt
Pinter, Sarah Kane, Crimp. Sem-
pre m’ha agradat un teatre en
què els personatges tenen un
gran domini de la llengua. En Xa-
vier Albertí, que vaig tenir de
mestre a l’Obrador, també m’ha
influït molt.

Els actors ho deuen passar mala-
ment.
Moltes vegades els poso paraules
que lluiten amb el realisme. Un
altre dels referents imprescindi-
bles és Bernhardt, que és teatre
lingüístic pur i dur.

Marc Rosich assegura que la seva primera matèria és la llengua ■ JORDI GARCIA

DeCapaPeusestrenaalSAT
La companyia de
dansa presenta
quatre coreografies
premiades

M.P.
BARCELONA

Durant tota l’actual tem-
porada el Sant Andreu Te-
atre (SAT) ha fet una clara
aposta per la dansa pro-
gramant companyies dels
més diversos estils.

Ara és el torn de la barce-
lonina De Cap a Peus, una
companyia formada per set
ballarins idirigidaperEsther
Sabaté que ha rebut nom-
brosos premis fora de Cata-
lunya i que irromp amb força
en l’escena teatral barceloni-
na amb quatre noves coreo-
grafies que presenta avui i
demà al SAT (21.30 h).

“Són tres peces noves
–explica Sabaté– i un solo
de Jordi Ros”. L’espectacle,
d’uns 50 minuts de durada,

presenta REM, una reflexió
sobre l’inconscient i com
l’impossible cedeix a la uto-
pia; Tumbleweed, una peça
en què dos ballarins esde-
venen plantes rodadores
del desert; i Calidoscopi, un
exercici visual en què els
cossos en moviment encai-
xen els uns amb els altres i
formen dibuixos simètrics.

L’espectacle, que pren el
nom genèric del grup, ja s’ha
presentat a Castella i Lleó i
als Estats Units. “Vam gua-
nyar el segon premi del Cer-
tamen Internacional de Co-
reografía New York - Burgos.
És per això que allà ens co-
neixen més i ens surten més
actuacions”, explica la direc-
tora i coreògrafa. ■

‘Calidoscopi’, una coreografia d’Esther Sabaté en què els
cossos en moviment formen figures geomètriques ■ DECAPAPEUS




