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experimenta una progres-
siva metamorfosi d’una
banda en reconèixer el
valor del silenci dels seus
dispesers, i de l’altra en
adonar-se de l’extrema
crueltat del seu exèrcit. Ar-
quillué, motor verbal de la
representació, perfila la
contradictòria personalitat
del soldat invasor i el
col·lapsa d’una amarga
tendresa que va destil·lant
davant la muda i encisada
mirada de la noia. Només
al final el silenci es trenca
un instant ple d’humanitat

i horror, però l’infern s’im-
posa. L’escenografia resol
simbòlicament la casa de
les transformacions envol-
tant-la d’un rierol d’aigua
que els soldats clapotegen.
Expressa bé la idea d’una
illa de sentiments i d’inqui-
etuds enmig de l’escruixi-
dora guerra. Un muntatge
net i colpidor, al servei de
la paraula, justa mesura
del silenci.

*
‘El silenci del mar’,
DE VERCORS, VERSIÓ DE
NARCÍS COMADIRA. SALA
MUNTANER, 20 DE FEBRER

L’impressionant text
de Vercors (nom
clandestí de Jean

Bruller) va ser escrit en
plena ocupació nazi de
França i es va convertir en
emblemàtic per a la resis-
tència passiva. El seu calat
humà i elevació poètica,
però, el transcendeixen
més enllà de l’estricta cir-
cumstància històrica i ens
resulta profundament pro-
per i colpidor. Perquè parla
sobretot de la dignitat hu-
mana, que cal preservar
fins i tot en les situacions
més adverses, com un
valor irrenunciable.

Difícil i subtil la interpre-
tació dels actors silents,
Xicu Masó i Míriam Ala-
many, que incorporen
oncle i neboda, amfitrions
forçats d’un oficial ale-
many al qual no tenen més
remei que allotjar, però a
qui es neguen a dirigir-li la
paraula. Sense bescanviar
un mot, els hostes per obli-
gació expressen des del
seu mutisme la complexa
transformació que experi-
menten davant el respec-
tuós comport del militar,
que en el fons és un com-
positor de música de gran
sensibilitat i bones mane-
res, l’únic que parla, i que
interpreta amb enteresa
Pere Arquillué. Ell també
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Un muntatge net
i colpidor, al servei
de la paraula, justa
mesura del silenci

FrancescMassip

ter ho va saber fer amb
més elegància i enginy,
però aquest cutxiflis
(transcripció lliure de la
paraula) resumeix perfec-
tament la insignificància
d’un text que es podria re-
soldre en quatre línies gra-
cioses de monòleg.

Un parell de gags per
justificar una fluixa comè-
dia sobre les relacions de
parella, en la variant “què
passa després d’haver gas-
tat l’amor de tant usar-lo o
d’usar-lo tan poc”. Gonya-
lons –amb un toc Goldie
Hawn– i Folk assumeixen
amb professionalitat la pa-
pereta de defensar una fo-
tesa, emparats per una de-
purada escenografia de
Montse Amenós, potser el
més destacable del mun-
tatge. Per als interessats en
el tema, una recomanació
cinematogràfica: recupe-
rar The Break-up, amb Jen-
nifer Aniston i Vince
Vaughn.

Ex, DE MURIEL ROBINS
I PIERRE PALMADE. TEATRE
BORRÀS, 20 DE FEBRER.

El recurs fàcil per aca-
bar una obra que no
dóna més de si és

matar els protagonistes.
Com que és una comèdia,
els trasllades directament
a un celestial anunci de
formatge per untar. És una
manera ràpida i poc dolo-
rosa de liquidar el tema. Fi!
Aplaudiment cortès i re-
cerca de la sortida. Però
aquí, just en aquest allibe-
rador moment, algú (els
autors francesos o el direc-
tor-versionador català) de-
cideix ressuscitar els per-
sonatges i la funció amb un
numeret musical que faria
plorar d’emoció i nostàlgia
Leticia Sabater, aquella
musa del llenguatge.

Il·luminació discoteque-
ra –ara sí justificada–,
canvi de vestuari i l’amor
és música, en altres parau-
les, és un cutxiflis, com ell
(Abel Folk) i ella (Àngels
Gonyalons). Que bonic
cantar als sentiments amb
l’expressió exacta del rídi-
cul privat. Potser Cole Por-

Totplegat,un‘cutxiflis’
JuanCarlosOlivares

El pianista i cantant homenatja la música i la forma de vida dels africans amb el nou disc ‘Afreecanos’ ■ PERE VIRGILI

Lallibertatdels
ancestres

El cantant i pianista cubà Omar Sosa edita el nou disc
‘Afreecanos’, fet amb 21 músics d’Àfrica i Amèrica

Marta Porter
BARCELONA

Pianista cubà –“Cuba em va
donar els estudis i una iden-
titat que defenso”–; cantant
africà –“Àfrica són les ar-
rels, la llibertat, els ances-
tres”–, i ciutadà del món
–“sóc emigrant i trobo més
bonic ser ciutadà del món”,
Omar Sosa representa
l’obertura cap a totes les cul-
tures.Perdemostrar-ho,ara
acaba de publicar un nou
disc en què homenatja la
música africana i la manera
de viure d’aquest continent.
Per fer-ho, ha unit en el nou
disc, titulat Afreecanos
(OTA/Harmonia Mundi),

els ritmes tradicionals afri-
cans amb la música més ela-
borada que és el jazz. I és
queperaellhihaunconcep-
te que les uneix, la llibertat.
“La música africana és l’es-
sència d’un poble, d’una per-
sona, i el jazz és música
pura; és més tard que se l’ha
encotillat i intel·lectualitzat
i hem arribat a un llenguat-
ge tan elitista que ni els mú-
sics entenen el que toquen”.

Després d’un procés en
què s’ha primat la tècnica i
el virtuosisme, Sosa té clar
que cal “tornar a casa”. Per
això ha fet aquest disc amb
11 temes interpretats per
21 músics de Cuba, Moçam-
bic, França, Senegal, Mali,

Brasil, els EUA, Guinea i el
Marroc. “La música africa-
na és aquí al costat, però els
occidentals no volem ado-
nar-nos-en perquè això ens
faria posar Occident en un
segon pla”. I reflexiona: “És
difícil desprendre’s d’Àfrica
si fas jazz”.

Visió de la música i la vida
Per Sosa, aquesta manera
d’entendre la música és
també una manera d’en-
tendre la vida. “Cal estudi-
ar i confrontar les realitats
per entendre-les, i l’única
manera de fer-ho és viat-
jant”. En els molts viatges
que ha fet, Sosa ha après
que “Àfrica plora molt, i en

té motius, però també riu”,
i el que ell fa és exaltar
aquestes rialles. “Gràcies a
les rialles d’Àfrica, la músi-
ca del món riu; i gràcies a
projectes com aquest disc
sensibilitzem gent per llui-
tar en favor dels nens que
moren de gana. Podem aju-
dar sense caure en la llàsti-
ma constant”.

Afreecanos –fa que ens
fixem en la síl·laba free, lliu-
re– farà ben aviat una gira
de concerts per tot el món,
que no inclou Barcelona.
Amb tot, avança que per a
l’any 2009 ja està preparant
un concert per a orquestra
simfònica que es farà a l’Au-
ditori de Girona. ■


