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és un tio poderós i es relacio-
na amb abús de poder. És
l’amodelbar,de les finques...
Hi ha una dependència emo-
cional entre tots dos. La
Marta es deixa vexar fins al
punt que accedeix a casar-se
ambelManelicpernetejar la

reputació del Sebastià”.
Quan acabi la tempo-

rada, hi ha la intenció
de portar-la de gira a
Alemanya, en català.
“Tinc l’esperança que
aquesta posada en
escena animi algú a
fer-la en alemany.
Hem encarregat
una traducció que

reprodueix la poèti-
ca de Guimerà i és

tot un descobriment
per a mi. L’òpera és molt
coneguda, se n’han fet sis
pel·lícules, però l’original
no s’ha fet mai encara”,
diu Weber. ■

ser, avui, no tindria tant de
sentit: “Ésuntriangleenquè
l’amor és el motor. I d’amor
n’hi ha de moltes menes. Hi
haforçadonesqueraonable-
ment s’haurien de separar
i no ho fan perquè no
poden, perquè estimen”,
diu Roser Camí, compa-
rant el personatge de Se-
bastià amb un maltracta-
dor actual. “Vaig veure La
vida es sueño en alemany i
la vaig entendre per prime-
ra vegada, perquè allà no
tenia els prejudicis de la tra-
dició. Hasco tampoc els té.
N’ha fet una mirada neta i
pura, va a la base”, continua.

Per Joel Joan, es necessi-
ten l’un a l’altre: “El Sebastià

bé aquesta figura ja es de-
mostra com a poc més que
un accessori ornamental
en els concerts, en un disc
s’evidencia com a esfereï-
dorament molesta. Ha-
vent-hi la possibilitat de
publicar els comentaris
amb gust literari (la memò-
ria de Verdaguer hi hauria
d’haver pesat) i de maque-
tar-ho amb atractiu (Fol-
gueroles dóna molt de joc,
en aquest sentit), sorprèn
que una edició que podria
ser exemplar hagi optat
voluntàriament per reduir
les seves expectatives de
mercat i l’hagi condemnat
al consum localista. Els es-
forços per endegar un
producte d’aquesta mena
són evidents i aquest
volum n’és una mostra,
però es troba a faltar una
ambició més valenta i una
acció més professional.
Especialment, si s’actua
amb diners públics.

L’Agrupació Sardanis-
ta de Folgueroles
acaba de presentar

el disc Sardanes a la Da-
munt, que no només ha
tingut l’encert d’encarregar
a la Cobla Jovenívola de
Sabadell, sinó que hi ha in-
clòs alguns títols de temà-
tica verdagueriana extre-
madament suggerents. La
personalitat de mossèn
Cinto afavoreix la literatura
per a cobla vinculada amb
la població ni que sigui in-
directament, i això ha per-
mès l’aparició d’una inèdi-
ta Gentil i Griselda, d’Hono-
rat Vilamanyà, i la revisió
de petites joguines com
Flordeneu, de Lluís Lloan-
sí, i La nina del cingle, de
Jordi Molina.

En tot cas, la bona factu-
ra de l’esperit de la nova
publicació s’adiu poc amb
la imatge que el pretén
vendre. En general, les
agrupacions sardanistes

solen dedicar-se amb
tanta exclusivitat a la seva
clientela més directa que
deixen de banda aspectes
cabdals per fer el producte
interessant a un espectre
de públic més ampli. És
una generalitat corrent,
l’efecte de la qual es multi-
plica en aquest cas quan
en escoltar el disc es des-
cobreix amb horror que
s’hi inclouen les interven-
cions d’un presentador. Si
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Jacint Verdaguer inspira els
sardanistes ■ ANTONI BOADA

UnManelicnegre

Estrena absoluta divendres a l’Atrium de Viladecans,
coproductorambFocus, iapartirdeSantJordialRomea

T.B.
VILADECANS

“A més de la complicitat per-
sonal i professional amb
Hasko Weber, la decisió d’es-
collir Terra baixa parteix de
la voluntat de fer una revisió
als grans clàssics, com ja
vam fer amb el Tirant”, diu
CalixtoBieito,director artís-
tic del Romea.

Aquesta Terra baixa pro-
posa un Manelic negre, un
Sebastià propietari i corrup-
te i una Marta maltractada.
“Això pot passar. Conec afri-
cans que accepten una dona
amb tota l’ànima i després
passa el que passa”, diu
Babou Cham, que interpre-
ta Manelic. L’acompanyen
Roser Camí (Marta), Joel
Joan (Sebastià), Àngels Bas-
sas (Josepa), Mingo Ràfols
(Mossèn), Diana Gómez
(Nuri), Susana Egea (Antò-
nia) i Pepo Blasco (Xeixa) en
la versió que Kekke
Schmidt, de l’equip de Has-
ko Weber, ha fet del clàssic
de Guimerà. S’estrena di-
vendresa l’AtriumdeVilade-
cans,coproductorde l’espec-
tacle: “Ja són cinc copro-
duccions amb l’Atrium i tres
hantingutrepercussió inter-
nacional”, diu Daniel Martí-
nez, president de Focus. Re-
peteixaViladecanseldia18,
i del 23 d’abril al 7 de juny
serà al Romea.

L’actualització dels perso-
natges clava les intencions
de Guimerà si extrapolem
l’ambientació rural que, pot-

Roser Camí, la
nova Marta ■ PERE
VIRGILI Guimerà,
l’autor. Joel Joan és
un Sebastià corrupte
■ MIQUEL ANGLARILL
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