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Si en el programa d’un recital de lied apareixen el nom d’una
soprano i el d’un clarinetista, així com el del pianista de rigor,
seria lògic pensar que la vetllada inclourà Der Hirt auf dem Fel-
sen, de Schubert. Esclar que la Schubertíada a Vilabertran té
com un dels seus millors costums oferir propostes diferents,
altres camins que s’aparten de les rutes convencionals sense
sortir mai del mapa de la bona música. L’esmentada combi-
nació de veu i instruments era la necessària per als sis lieder
op. 103 de Louis Spohr, una figura, si no imprescindible, sí ne-
cessària per fer-se una imatge completa de les primeres dèca-
des del romanticisme, sobretot pel que fa a la música instru-
mental i a l’òpera alemanya abans de Wagner. El seu estil pot
tenir limitacions –un text com el de Sehnsucht semblava de-
manar una música més punyent, més inspirada, en definiti-
va–, però la factura de les sis cançons és impecable, no exemp-
ta d’encant melòdic, impressió augmentada quan són confi-
ades a uns intèprets amb la imaginació recreativa de Juliane
Banse i Wolfram Rieger, reforçats sense màcula per Isaac Ro-
dríguez, un dels joves i ferms valors sorgits de la nostra pe-
drera.

Pilars de ja manta Schubertíades, soprano i pianista van tor-
nar a demostrar com es construeix un programa atractiu per
la seva exigència i la seva intel·ligència. Algunes de les canzo-
nette amb text anglès de Haydn que obrien plaça apuntaven
cap a una sensibilitat romàntica (sense sortir, tanmateix, dels
camins del classicisme) ben copsada per Banse i Rieger: la seva
miraculosa simbiosi va quedar ben de relleu a The Spirit’s Song,
amb la màgica introducció del piano no menys màgicament
corresposta per la insinuant entrada de la veu.

La segona meitat de la sessió estava capitalitzada per un
poeta, Schiller, de qui enguany es commemora el 200 aniver-
sari de la mort. Els tres lieder extrets del Wilhelm Tell de Liszt
van posar a prova el virtuosisme d’un Rieger que, de nou vivia
al mil per cent cada peça –que diferent és el cant del pescador
del compositor hongarès del que obre el Guillaume Tell de Ros-
sini! Per la seva banda, Banse, en l’atractiva tria de cançons de
Schubert amb textos del literat alemany, passava amb facili-
tat, amb aquesta veu de ressons foscos i gran poder de pene-
tració, de l’hieratisme de Die Götter Griechenlands a l’agitació de
Der Alpenjäger o la desimboltura de Dithyrambe. Amb dos dels
reis indiscutibles de Vilabertran, es podia esperar una altra
cosa que un magnífic concert? Ara només ens queda esperar
als nous camins que el certamen ens oferirà l’any vinent. El
punt de partida serà immillorable: els tres cicles de Schubert
amb la veu de Matthias Goerne.

CLÀSSICA
Juliane Banse

Altres camins
Xavier Cester

Obres de Haydn, Spohr, Liszt i Schubert. Juliane Banse,

soprano. Isaac Rodríguez, piano. Wolfram Rieger, piano.

Schubertíada a Vilabertran. Església de Santa Maria,

11 de setembre.

El teatre del carrer de les Flors inaugura la temporada amb ‘Els físics’

Allau de joves dramaturgs
catalans al Tantarantana

Produir espectacles, donar joc
als dramaturgs catalans joves i
un petit cicle de dansa són els
eixos que guien la programa-
ció d’una de les sales alterna-
tives més coherents de Barce-
lona, el Tantarantana Teatre,
que aquest vespre dóna el tret
de sortida al seu curs teatral
amb Els físics, interpretada per
Jordi Andújar i Jaume Garcia.

Un muntatge inclòs en el
ventall d’activitats de l’Any In-
ternacional de la Física i firmat
per un autor no gaire repre-
sentat a Catalunya, Friedich
Dürrenmatt, i ara traduït per
Marc Rosich. Els físics arriba de
la mà de la companyia Teatre
de la Incertesa, amb direcció de
Matias Marcé.

Acord amb el TNC
Com la resta de sales alter-

natives, el teatre del carrer de
les Flors entra aquest any en la
roda de col·laboracions amb el
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) destinades a potenciar la
feina dels joves autors catalans.
Ells, els dramaturgs del país,
duran bona part del pes d’una
programació que continuarà

amb la participació a la desena
Mostra de Teatre de Barcelona,
que, en el cas del Tantaranta-
na, de l’11 al 16 d’octubre, es-
trenarà Venuts, d’Àngel Amaza-
res. Jordi Faura posarà en esce-
na Ser un altre, mentre que
Evidències prendrà forma d’es-
pectacle a partir dels poemes
de Jordi Cienfuegos.

Sota el paraigua de la tercera
edició del Circuit Xarxa de Te-
atres Alternatius, el Tantaran-
tana acollirà la proposta del Te-
atre de les Fonts, Àcars, de Xa-
vier Pujades (del 19 al 23
d’octubre), amb direcció de
Ximo Flores. Tot seguit serà el
torn de la companyia de dansa
Marta Reig, que escenificarà
dues de les seves peces més em-
blemàtiques: Navegant i More
Day, More Night. En aquest sen-
tit, el director artístic del tea-

tre, Julio Álvarez, ce-
lebrava ahir que les
ajudes del ministeri
de Cultura s’hagin
“multiplicat per
cinc” aquest any, fet
que permet celebrar
la Mostra de Dansa i
Teatre Contempora-
ni de les alternatives
a Granollers.

Teatre de Calaix
aterrarà el 2 de no-
vembre al Tantaran-
tana amb Pulsió, de
Franz Xaver Kroetz i
amb direcció de Glò-
ria Balanyà, mentre
que el 8 de desem-
bre, en una copro-
ducció amb la com-
panyia Nederungen,
hi arribarà Suite Dre-
ams, obra sobre la si-
tuació dels presos de
Guantánamo, escri-
ta a quatre mans
per Enric Nolla i Ri-

card Gázquez.
Alexandre Ballester, de la ge-

neració “perduda que es va
donar a conèixer als anys 70”,
és un dels autors a reivindicar,
de qui s’estrenarà Un baül groc
per a Nofre Taylor, en versió
d’Iñaki Garz. Després el Tanta-
rantana reprendrà la dansa
amb Sosa, de Rosa Muñoz. Ma-
litos, d’Albert Espinosa, un dels
joves autors amb més projecció
(ha estrenat al TNC El club de les
palles i també ha tastat amb
èxit el cine), serà coproduïda
amb la seva companyia Los Pe-
lones. La tragicomèdia Estem
quedant faltal, de Gemma Ro-
dríguez, amb direcció d’Ana
Silvestre, i L’idiota, última nit, de
Dostoievski, en versió de Séno
Bianu i sota la direcció d’Anto-
nio Simón, completen una
compacta programació.

Marta Monedero
BARCELONA

Coincidint
amb l’Any
de la Física,
el Teatre

Tantarantana
estrena ‘Els físics’,
de Dürrenmatt, obra
inaugural d’una
temporada que
aposta en ferm pels
joves autors d’aquí.

Jordi Andújar, un dels actors de ‘Físics’
ARXIU

TOCS DE COBLA

Rosa de Reus

En l’àmbit sardanista, el costum ha fet que
la paraula aplec adoptés un significat
molt concret que els diccionaris no recu-
llen. Etimològicament, el verb aplegar és

un descendent del terme llatí applicare, i indi-
ca l’acció de posar una cosa al costat de l’altra.
Una mica com arreplegar, però de forma endre-
çada. Actualment l’aplec s’utilitza com una
mena de sinònim de reunió tot i que el sarda-
nisme l’utilitza més aviat com a sinònim de festa
(que no deixa de ser una forma de reunió), però
amb un contingut monotemàtic.

La societat que va incorporar en el seu calen-
dari de lleure el model d’aplec actual gairebé no
existeix, però en canvi la seva estructura conti-
nua gairebé inalterable. No a tot arreu, és clar.
Diumenge tindrà lloc al santuari de la Miseri-
còrdia el 39è aplec del Baix Camp, que organit-
za la colla Rosa de Reus. Aquest col·lectiu ja fa al-
guns anys que reinventa la seva festa sardanista
incorporant-hi nous atractius per convertir-la en
un punt de trobada d’abast més general, de ma-
nera que la faceta merament sardanista s’ali-

menta del públic que congreguen les altres ac-
tivitats i viceversa. Entès en un context més ro-
màntic, l’aplec guanya a Reus un contingut que
mirat des de qualsevol punt de vista només be-
neficia l’àmbit sardanista, àmbit d’altra banda
tractat amb intensitat amb la participació de
cinc cobles, l’elaboració d’un programa equili-
brat i la convocatòria d’un concurs de fotogra-
fia. Del que es tracta és de fer la festa més gran
sense trair l’objectiu original.

En això la colla Rosa de Reus hi té la mà tren-
cada. Ja fa molts anys que desenvolupa una tasca
que es podria qualificar d’evangelitzadora al Baix
Camp, amb l’organització de diversos aplecs en
diverses poblacions o l’Aplec d’Aplecs. La inqui-
etud i la creativitat de la seva manera de fer són
en gran mesura les causants que a hores d’ara
aquesta comarca sigui una de les de més pes sar-
danista, amb una visió de futur que ha provo-
cat que després de 39 edicions l’aplec del Baix
Camp estigui consolidat en el calendari festiu de
Catalunya com una de les trobades més atracti-
ves. Tot un premi per a una gestió entusiasta.

Josep Pasqual


