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TOCS DE COBLA

Corda per a
estona

Josep Pasqual

L’Orquestra de
Cambra de l’Empordà
presenta avui un disc

d’arranjaments de
sardanes per a corda

En el món de la cobla és un
fenomen que es dóna des de fa
relativament poc, però les
transcripcions d’obres entre
formacions instrumentals es-
tan a l’ordre del dia. Compo-
sitors com Garreta, Borgunyó,
Toldrà i Serra ja van configu-
rar al seu moment un inte-
ressant catàleg d’obres amb
forma de sardana tant per a
orquestres simfònica i de
cambra com per a d’altres
formacions. Per altra banda,
en els últims anys s’han pre-
sentat diferents adaptacions
d’obres de gèneres tan dispars
com el barroc o el simfonisme
americà d’aquest segle. Tot
plegat provoca que el ventall
de possibilitats de la música
per a cobla s’obri de bat a bat.

La majoria de les novetats
més recents han tingut el seu
camp d’acció en el món sim-
fònic. Recentment ha estat
notícia per la seva qualitat la
feina feta per Salvador Bro-

tons, entre la qual destaca la
versió per a orquestra simfò-
nica del Retaule centellenc de
Fèlix Martínez i Comín. Però
de fet aquesta inquietud ve de
més lluny. L’Orquestra de
Cambra de l’Empordà ha estat
una de les pioneres en aquest
camp d’investigació sonora, i
en el seu repertori habitual hi
consten grans títols de la mú-
sica per a cobla fetes en la seva
majoria per Aureli Vila i Car-
les Coll. La formació empor-
danesa ha configurat amb els
anys un catàleg tan curiós
com característic, que avui
presentarà en format de disc
en un concert que tindrà lloc
a l’auditori de la Mercè de Gi-
rona. Aquest treball ofereix
fins a quinze sardanes adap-
tades per a orquestra de corda,
en un recorregut que va de
Pep Ventura fins a l’actualitat.

El panorama que dibuixa
l’OCE amb aquesta proposta fa
palès que, per la seva qualitat,
la música per a cobla és capaç
de travessar qualsevol fronte-
ra. Malauradament, el marc
d’acció actual i el suport ins-
titucional que rep la cobla
com a formació instrumental
no facilita la internacionalit-
zació de la música del seu gè-
nere. La proposta que ofereix
l’Orquestra de Cambra de
l’Empordà possibilita si més
no una mínima exportació
que, feta amb la qualitat i el
criteri que els caracteritza, as-
segura la divulgació d’un ca-
tàleg d’obres de qualitat in-
qüestionable.

XAVIER BERTRAL

Josef Fares projecta una mirada humorística sobre la policia

Josef Fares dirigeix ‘Kops’, comèdia sueca sobre un grup de policies rurals amb poca feina

Salvem la comissaria!
Toni Vall
BARCELONA

L’
esbojar-
rada co-
mèdia su-
eca ‘Kops’,

tot just arribada a
les nostres cartelle-
res, s’endinsa en la
vida d’un poble en
què la policia es
passa el dia gra-
tant-se la panxa. El
film va guanyar el
premi a la millor
pel·lícula en l’últim
festival de Peníscola.

Que ningú vegi Kops com
una metáfora de la situació
actual dels Mossos d’Esqua-
dra, encara que se non è vero...
Aquesta estrambòtica però di-
vertida comèdia sueca està di-
rigida i escrita per Josef Fares,
un jove cineasta que guarda
records de joventut no gaire
bons de la policia del seu país.

Fares no vol relatar cap ex-
periència personal, però per la
mirada irònica que projecta
sobre la policia del poble en
què té lloc l’acció, l’espectador
pot endevinar moltes coses.
Kops explica les peripècies
d’un grup de sis policies rurals
que viuen millor que volen: al
poble on treballen fa molts
anys que no s’hi produeix ni
un crim. Quan reben l’ame-
naça del possible tancament
de la comissaria, tots faran
mans i mànigues per intentar
evitar-ho, encara que per
aconseguir-ho s’hagin d’in-
ventar una estratègia no gaire
ètica.

Josef Fares explica que el
projecte de Kops va néixer a
partir d’una novel·la que va
llegir ja fa força temps en què
es relatava la vida d’un poble
en què passaven coses molt
surrealistes i en què la policia
no tenia excesiva feina, fins
que un dia s’hi produïa un
assassinat: “Em va interessar
molt aquell llibre però no vo-
lia que al film hi hagués cap
assassinat, m’interessava fer

una comèdia més lleugera”.
Sobre la sempre complicada

fórmula per fer una bona co-
mèdia, Fares concreta que en
un film com Kops calia barre-
jar elements còmics i serietat:
“Per fer riure, moltes vegades
necessites recursos seriosos.
La serietat pot acabar provo-
cant més rialles que una suc-
cessió interminable de gags”.
Fares es confessa un apassio-
nat del cinema d’acció, de

films com La jungla de cristal o
Cara a cara: “La primera idea va
ser fer un film d’acció amb
elements de paròdia, però al
final vaig decidir concretar
aquest aspecte en un dels
personatges”. I aquest perso-
natge no és altre que el policia
expeditiu que utilitza mèto-
des coreogràfics propis de la
saga Matrix per fer veure que
treballa quan en el fons po-
dria estar gratant-se la panxa
tot el dia.

L’absurd del poder
El director de Kops assegura

que el film es pot veure també
com una reflexió sobre els as-
pectes més absurds del poder:
“Quan a algú poc preparat li
poses un uniforme, aprofita la
mínima ocasió per presumir
del seu suposat poder i fer-te
saber que allà mana ell. Això
passa a tot arreu. Hi ha una
frase de Spider-Man que no
gaire gent té assumida: «Un
gran poder comporta una
gran responsabilitat»”.

La pel·lícula ha tingut una
excel·lent acollida a Suècia (se
n’han venut 850.000 entrades)
malgrat que l’espectador as-
socia el cinema suec amb la
gravetat i introspecció de Ber-
gman –el seu gran cineasta–:
“La gent ja té prou problemes
a la seva vida per haver-se
d’empassar pel·lícules de di-
rectors que es creuen els sal-
vadors de la humanitat”.

Josef Fares ja ha enllestit una
nova pel·lícula. Aquest cop es
tracta d’un drama, parcial-
ment inspirat en la seva pròpia
biografia que explica l’arriba-
da d’un noi libanès a Suècia:
“Aquest film m’ha fet sentir
com si debutés en el cinema,
perquè és la pel·lícula que volia
fer des de fa sis anys però no
podia perquè el pressupost
necessari era massa elevat”.

D A N S A

Erre que Erre

Com si sentís
ploure

Bàrbara Raubert Nonell

‘Deberían llover cristales’. Companyia Erre que

Erre. Intèrprets: Mario G. Sáez, Ricardo Salas, Susana
Castro, M. Ángeles Angulo, Teresa Navarrete.
Barcelona, L’Espai de Dansa i Música de la

Generalitat, 9 de juny.

La producció d’Erre que Erre no para mai i queda clar que es
tracta d’un grup que des dels seus inicis no ha deixat de tre-
ballar i buscar maneres d’expressar, amb el seus cossos i a
partir de tots els elements escènics possibles, en una línia cla-
rament esteta i enèrgica.

Deberían llover cristales té aquest sentit estètic que tot ho

acompanya, però que també ens deixa una mica buits, o potser
és que la façana no acaba de deixar mirar endins. Per la finestra
vermella del fons, marc dels retrats violents de cada intèrpret
per torns, passen un seguit d’escenes superposades on les re-
lacions es trenquen i sempre acaben agressivament. El diàleg
no és mai possible entre aquests personatges tan ben vestits
però tan poc feliços.

Per començar ja topem amb un duel entre els dos homes en
què perd el que primer tanqui els ulls, mentre les tres dones
caminen al seu voltant, marcant els segons que passen amb el
ritme dels seus talons, i alentint el temps per cada retrans-
missió del combat, a partir d’uns grans cartells que mostren als
espectadors. És una llàstima que aquest joc inicial no s’empa-
renti amb cap altra escena de la peça, ja que aleshores només
ens queda perseguir els instants que de tant en tant sorgeixen
com a miratges d’un llenguatge corporal enigmàtic, com quan
Ricardo Salas corre com un tigre enrabiat, el seu cos lleuger i
fort, o quan Teresa Navarrete pren el rol principal per fer-nos
veure ocells als peus i aranyes a les mans, o quan Mario G. Sáez
desfà la flexió amb una ingravidesa i facilitat en les cames que
sembla que el terra s’hagi estovat com un núvol.

Però la sensació que més pes té en l’obra és la de brutalitat,
estètica això sí, i per tant tampoc massa creïble, ja que no ar-
riba a afectar emocionalment i seguim les petites narratives de
lluita com si sentíssim ploure.


