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C
om a castell, més que
utòpic, és un impossi-
ble, però si existís, l’es-

veltesa i l’elegància no es
podrien qüestionar. Aques-
tes són les sensacions que
transmet la programació
de la 10a edició del cicle
Cobla, Cor i Dansa que, en
plena voràgine prèvia als
100 anys del Palau de la
Música, es va fer públic
ahir. Sota l’aparent conten-
ció que representa un pro-
grama que no incrementa
el nombre d’activitats, el
creixement es manifesta a
través de les perles que s’hi
amaguen i que consoliden
encara amb més força un
cicle que compagina l’am-
bició divulgativa i l’aposta
per la nova creació.

Josep Pons actuarà com
a director convidat al cap-
davant d’una cobla Sant
Jordi amb la qual abordarà

un programa de marcat tall
clàssic en què s’hi presen-
tarà la fantasia per a cobla
Arrels de Joan Guinjoan, un
dels encàrrecs del cicle.
L’altre encàrrec ressuscita
la mixtura entre cor i cobla,
gènere d’antiga referència
però poc investigat en què
s’inscriu el Cant espiritual
de Xavier Pagès per a
cobla, orgue, cor i baríton
que presentaran la cobla
Sant Jordi i la coral Sant
Jordi dirigides pel mateix
compositor. Els altres dos
concerts per a cobla sola
presenten la curiositat
(amb una certa dosi de
morbo, tot sigui dit) del cre-
uament a les batutes entre
Francesc Cassú i Jordi
León. El primer dirigirà la
cobla Sant Jordi amb un
programa basat en l’obra
de Rafael Ferrer, mentre
que la formació de què és
titular, la Principal de la Bis-
bal, serà dirigida per un
dels constructors més re-
presentatius de la cobla
Sant Jordi actual, Jordi
León, que desenvoluparà
un programa basat en
apostes de tall contempo-
rani amb algunes mostres
romàntiques. L’Esbart
Santa Anna d’Andorra i l’Es-
cola Coral de l’Orfeó Català
completaran el programa
amb les corresponents
dosis de dansa i cant coral.

Tocs de
cobla*
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Un 10
de 100

El cicle Cobla, Cor
i Dansa aposta
per l’ambició i la
nova creació

El‘flash-back‘delSr.Esteve
LaSalaMuntaner
estrena‘Laclasse
neutra’,versiólliure
del’obradeRusiñol

T.B.
BARCELONA

La cia. d’Arenys de Mar
Fènix Teatre, amb Jordi
Pons-Ribot al capdavant,
torna a la Sala Muntaner
amb un dels seus especta-
cles que ja podríem dir-ne

característics: capgirar un
clàssic que tots coneixem.
En la dramatúrgia escorco-
lla l’interior dels protagonis-
tes, com ja van fer la passa-
da temporada a Nora, una
variació sobre el personat-
ge d’Ibsen en què, mentre
esperava el tren per fugir,
feia un repàs a la seva vida
en un flash-back, traient
més enfora els sentiments.

En aquesta ocasió, mos-
tra l’avi Esteve de L’auca
del senyor Esteve, de Rusi-

ñol, al llit de mort, en aquell
moment en què diuen que
veurem passar tota la vida
pel cap en un minut. Al tea-
tre, però, serà en més d’una
hora i mostrant les imatges
al públic en un flash-back
continu que succeeix en un
únic escenari. Santi Ricart,
que interpreta el Sr. Esteve,
s’aixeca del llit i entra en els
seus records amb l’ajut dels
que han compartit la seva
vida. Els interpreten l’elenc
de Fènix Teatre amb Gem-

ma Sangerman i el medià-
tic Cesc Casanovas (Polò-
nia).

“Rusiñol va escriure la
novel·la abans que l’obra de
teatre i jo m’identifico més
amb aquest Esteve. Al lli-
bre va posar tots els tics de
la societat catalana, que al
teatre va amorosir, queden
més desdibuixats”, explica
Pons-Ribot, adaptador i di-
rector de l’espectacle. A
l’obra, l’avi Esteve defineix
la seva família com de la

classe neutra: “Els perso-
natges són els de l’auca,
tots estan molt orgullosos
de pertànyer a aquesta
classe. Per això l’hi he
posat aquest títol”, diu.

Els moments que passen
pel cap del Sr. Esteve es
mostren sense ordre crono-
lògic però de manera ente-
nedora. “Quan tinc 20
anys, algú ho diu. Sempre
es donen pistes. Aquest
truc també el feia Shakes-
peare”, explica Santi Ri-
cart. Cesc Casanoves, a qui
no se’l veu habitualment al
teatre, interpreta el pare de
la núvia i un pintor que
pinta una model nua. Serà
a la Sala Muntaner des
d’avui fins al 17 de febrer. ■

RejovenirBrossa
L’Espai Brossa estrena demà dos textos dramàtics inèdits del
poeta en un sol espectacle: l’un farà de pròleg i epíleg de l’altre

Teresa Bruna
BARCELONA

Per al Brossa Espai Escènic
demà serà un gran dia: s’hi
estrenen dues obres de
Joan Brossa, un dels funda-
dors de la sala que porta el
seu nom, i que, a la vegada,
són inèdites. “Estem feliços
de poder-ho anunciar. I en-
cara més, perquè ho han
tirat endavant uns joves
que no el van conèixer però
als quals ha impactat. Ho
han fet amb un concepte
de l’espai i la il·luminació
molt arriscat”, va exposar
Hausson, el mag també
vinculat a l’Espai com a
fundador i actual gerent.
Els dos textos dramàtics de
Brossa s’han unit en un
únic espectacle a partir de
la dramatúrgia de Jordi
Faura. “És un viatge simbò-
lic que parteix d’una esta-
ció on uns joves volen com-
prar un bitllet. Això ho
hem extret d’Estació de
Calinòpia. Tot seguit passa
sencera l’obra La sorra i
l’acadèmia i, en acabat, re-
tornem a Estació de Cali-
nòpia per fer-ne un epíleg”,
explica Faura.

Jordi Faura i Abel Coll,
els joves que no van conèi-
xer Brossa, han dirigit
l’obra a quatre mans. “Nos-
altres creem els nostres es-
pectacles de dalt a baix: fem
la dramatúrgia, el decorat,
el vestuari, la il·luminació,
firmem junts... Tot el pro-
cés de creació parteix d’un
codi intern nostre. Potser
algun dia demanarem que
ens facin l’escenografia,
però ara ho entenem com
un pack, no sabem fer-ho
d’una altra manera”, diu
Faura. Aquí, però, l’Abel

Coll fa d’actor, i comparteix
escenari amb Manel Barce-
ló i Maria Molins.

Els elements escenogrà-
fics serien els que trobaríem
en un abocador d’objectes
electrònics: microones, te-
levisors, neveres... “És un
abocador que es va transfor-
mant en altres coses. Els
llums dels electrodomèstics
il·luminen l’escena”, diuen.

Un poeta que fa teatre
L’argument està teixit dins
l’univers poètic de Brossa:
“Reprodueix l’estructura
d’un drama clàssic per
trencar-lo. Això provoca
una escriptura fragmenta-

da que ara està molt de
moda. És rotundament
modern. Ell no juga a expli-
car una història, tot i que hi
és. És un poeta que fa tea-
tre, crea l’atmosfera més
que l’argument”.

Tot i això, un noi torna a
la seva ciutat i troba la seva
antiganòviaapuntdecasar-
se. “Jo interpreto la nòvia,
una actriu, i juguem a fer te-
atre dins del teatre. Fem
fragments de Romeu i Juli-
eta, Peer Gynt... També in-
terpreto la mare”, diu Maria
Molins. “Jo faig molts perso-
natges, però ja hi tinc expe-
riència!” diu Manel Barceló,
referint-se als seus especta-

clesLaTigressa,Shylock,El
planetaimaginari.Ell síque
va conèixer Brossa: “Estava
enamorat de les arts parate-
atrals, li interessavenelcirc,
la màgia, el music-hall, l’es-
triptis... Com que en aquell
temps jo vaig fer Quatre i re-
picó i li va agradar, em va in-
cloure a la seva llista i em va
dir que fes fregolisme, que
m’anava molt bé”, explica
Barceló. Per Faura: “A en
Brossa no se l’ha represen-
tat prou per deixar-lo en
una vitrina. S’ha de treure,
ha de respirar. Té dret a la
mirada de la gent jove”. De
moment es pot veure fins al
17 de febrer. ■

Manel Barceló, Maria Molins i Abel Coll interpreten diversos personatges a l’obra d’un Brossa rotundament modern ■ ESPAI B.

“A en Brossa se
l’ha de treure,
ha de respirar.
Té dret a la
mirada de la
gent jove”


