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DISSABTE 29

BARCELONA
● A les 18.00 h, avinguda de la
Catedral, cobla Marinada
● A les 18.30 h, plaça Eivissa,
cobla Els Montgrins

BERGA
● A les 18.30 h, plaça de Sant
Joan, cobla La Principal de
Berga

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
● A les 18.30 h, plaça de la Sar-
dana, cobla Ciutat de Cornellà

ESPARREGUERA
● A les 18.00 h, pl. Ajuntament,
mitjans mecànics

GIRONA
● A les 16.30 h i 18.30 h, plaça
de la Constitució, cobles Ciutat
de Girona i Baix Empordà

LA LLAGOSTA
● A les 18.30 h, pl. d’Antoni

Baqué, cobla La Flama de Far-
ners

SITGES
● A les 19.00 h, Jardins de
l’Hort de Can Falç, actuació de la
cobla Contemporània

VIC
● A les 17.30 h, al passeig,
cobla Lluïsos de Taradell

DIUMENGE 30

BADALONA
● A les 12.00 h, a la Rambla,
cobla Marinada

BARCELONA
● A les 12.00 h, av. Gaudí, cobla
Sant Jordi
● A les 12.00 h, Parc de la Gui-
neueta, cobla Mediterrània

BLANES
● A les 19.00 h, al Teatre del
carrer Ample 17, cobla Sant Jordi
(concert)

BELLVÍS
● Al matí (concurs)

ESPARREGUERA
● A les 19.00 h, plaça de l’Ajun-

tament, cobla Premià (balls vuit-
centistes)

FOLGUEROLES
● A les 16.00 h, pavelló muni-
cipal, cobles Lluïsos de Taradell
i Marinada (aplec)

GIRONA
● A les 16.30 h i 18.30 h, pl. de
la Constitució, cobles Ciutat de
Girona i Baix Empordà

IGUALADA
● A les 12.00 h, pl. de Pius XII,
cobla Ciutat de Manresa

LA TORRE DE L’ESPANYOL
● A les 12.30 h, cobla Mirant-
font

MAÇANET DE CABRENYS
● A les 17.00 h, pl. de la Vila,
cobla La Principal de Porqueres

PASSÀ
● A les 15.30 h, pl. de Festes

SANT CELONI
● A les 19.00 h, pl. de la Vila,
cobla Ciutat de Terrassa

SANT CUGAT DEL VALLÈS
● A les 12.00 h, pl. d’Octavià,
cobla Ciutat de Cornellà

TARADELL
● A les 17.00 h, pl. de les Eres,
cobla Genisenca

TIANA
● A les 12.00 h, camp de Futbol
Vell, cobla Premià

DILLUNS 31

RIPOLL
● Al vespre, sala Eudald Gra-
ells, cobla La Flama de Farners
(concert)

AgendadeSardanes
Òscar Igual

ElComentari Pep
Blay

Tim Burton ha tornat a donar
una lliçó de com renovar les
llegendes o l’imaginari ances-

tral a La novia cadáver. En una en-
trevista recent, el cineasta nord-
americà declarava la importància
que han tingut en la creació de la
pel·lícula els seus records d’infància
del Dia dels Morts al seu poble natal,
Burbank, a l’Estat de Califòrnia. Du-
rant aquesta festa, influenciada per
les tradicions indígenes mesclades
amb les que van exportar els con-
queridors espanyols, s’omplien els
carrers d’esquelets acolorits que re-
presentaven els familiars, amics i
persones estimades per recordar
que sempre hi seran presents.

A Catalunya, només cal fer una
ullada al Costumari català per ado-
nar-se de la gran riquesa de llegen-

Tots Sants també pot ser ‘cool’

des i tradicions que existeixen al voltant
de Tots Sants. Històries d’ànimes en
pena, retorns des del més enllà per en-
llestir situacions inacabades en vida, ce-
mentiris, bruixes, animals fantàstics i

herbes màgiques que només creixen
aquella nit. Tot això sovint és part de les
històries que explicaven les nostres
àvies i rebesàvies a la vora del foc per
mantenir la família desperta durant la
vetlla, per satisfer els difunts, mentre
mossegaven quatre castanyes i pane-
llets.

Aquest patrimoni forma part de la
tercera edat i està en vies d’extinció,
conservat en formol en museus i estudis
folklòrics. Si els nostres creadors s’atre-
vissin a renovar-lo i a pervertir-lo, sense
complexos i sense manies, tal com fan
els nord-americans amb el seu, potser
algun dia un català guanyaria el Festival
de Cinema de Sitges, un altre seria best
seller com l’Stephen King i el jovent, els
pubs i les discoteques algun dia celebra-
rien, en lloc de la nit de Halloween, la Nit
de Tots Sants. Que també pot ser cool.

Si els nostres creadors
s’atrevissin a renovar i
pervertir el patrimoni,
potser algun dia un
català guanyaria el
Festival de Sitges

paper del dramatisme de
Santuzza. Veu ferma, amb
les dosis de metall justes i
alhora capacitat per alleu-
gerir amb delicadesa el so,
aguts suficients (algun un
pèl baix) i greus segurs, fra-
seig que defugia les vulgari-
tats que han donat injusta
mala fama al verisme:
aquestes van ser les eines
emprades en una interpre-
tació amarada d’emotivitat.
Albert Montserrat li va
donar justa rèplica en un
Turiddu d’accent franc i im-
pacte segur poc afectat per
alguna nasalitat puntual.

Les alegries a Pagliacci
van ser menors. El Canio de
Josep Fadó no va estar
mancat d’intensitat, però
admet més matisos, el seu

L
a parella de fet per
excel·lència de la histò-
ria de l’òpera, Cavalleria

rusticana de Mascagni i Pa-
gliacci de Leoncavallo (Cav i
Pag per als amics), torna a
cavalcar per obrir la tempo-
rada dels Amics de l’Òpera
de Sabadell. Si en lloc d’hípi-
ca parléssim de pugilística,
es tractaria d’un KO tècnic
de les passions rurals sicilia-
nes sobre els drames dels
còmics ambulants.

La raó d’aquest resultat té
nom: Rosa Mateu i Albert
Montserrat. La soprano ha
demostrat en manta ocasi-
ons la seva categoria no
sempre prou valorada, la
qual cosa no es contradiu
amb la sorpresa agradable
de la seva interpretació d’un

Crítica* òpera

‘Cav’ venç ‘Pag’

Xavier
Cester

vibrato ràpid pot ser un gust
adquirit, i, a més, va arribar
visiblement fatigat al final.
Laura Alonso va ser una
Nedda sense brillantor,
Kyung-Jun Park va ser un
Tonio (també Alfio a Cav)

emfàtic, mentre que Carles
Daza aprofitava les oportu-
nitats que el rol de Silvio
dóna a un jove baríton líric.

La Simfònica del Vallès
també va rutllar millor en
Mascagni que en Leoncava-
llo, i el cor de la casa confir-

mava la seva benvinguda
millora (encara queda camí,
per això), tots sota les or-
dres d’un Fernando Álvarez
que va assegurar, rubato
amunt, rubato avall, la bona
navegació del conjunt.

La unitat dramàtica bus-
cada entre les dues obres a
través del mateix decorat
semblava fruit de la necessi-
tat. Estatisme del cor i un
mim innecessari en sengles
interludis van ser els princi-
pals retrets a la posada en
escena sense sorpreses de
Miquel Gorriz.

*
Cavalleria rusticana.
Pagliacci. SABADELL, TEATRE
DE LA FARÀNDULA, 26
D’OCTUBRE.

Rosa Mateu va
ser una Santuzza
amarada
d’emotivitat




