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ElComentari Pep Blay

Últim article des de Colòm-
bia. A partir de demà tor-
naré a ser a Barcelona,

després de vint-i-cinc dies inobli-
dables en els quals he descobert
un país ric en biodiversitat i cultu-
res. La barreja de blancs, indíge-
nes, negres, mestissos, fa que
cada regió tingui la seva pròpia
identitat, i bé que es cuiden de
preservar-la. L’autoestima del
país puja i cada cop són més els
joves que cerquen les seves arrels

Si la Shakira fes cas al Raimon

per donar forma a aquest trenca-
closques anomenat Colòmbia.

Una bona manera d’adonar-se
dels canvis de cada regió és apre-
ciant les diferències musicals. Són
un poble que du el ritme a la sang,
i només cal passar per davant de
qualsevol discoteca al carrer o
casa on tinguin la ràdio encesa per
adonar-se de quin pal van: a Cali
ballen salsa, a Medellín tango, a la
costa nord el vallenato, als Llanos
la cançó llanera, a les muntanyes

la música andina... Però curiosa-
ment, no he sentit a cap racó del
país ni una sola cançó de l’estrella
més popular de Colòmbia: Shaki-
ra. He preguntat a gent de tota
mena, des de taxistes fins a joves
estudiants, i la resposta sempre ha
estat la mateixa: “A nosaltres no
ens agrada la Shakira. Quan va
tenir èxit va deixar de ser colombi-
ana. Ara canta en anglès i parla
amb accent argentí. Ja no es recor-
da mai de nosaltres”.

Tothom la contraposa a l’altra
estrella internacional del país:
Juanes. L’intèrpret de l’arxicone-
guda La camisa negra és molt es-
timat. Diuen que el seu discurs
sempre ha estat coherent a favor
del poble, i que part dels seus be-
neficis els destina a fundacions i
obra social de Colòmbia. La Shaki-
ra, en canvi, és molt gran arreu
del món però no l’estimen a casa.
No ha fet cas a Raimon: “Qui perd
els orígens perd identitat”.

“No ens agrada la
Shakira. Quan va tenir
l’èxit va deixar de ser
colombiana. Ara
canta en anglès i parla
amb accent argentí”
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BREDA
● 13 h, cobla Costa Brava

L’ESCALA
● 12 h, cobla Vila de la Joquera.
● 19 h, cobla La Flama de Far-
ners, pl. de la Sardana

SABADELL
● 23 h, pl. Marcet, La Nova Vallès

SANT CUGAT DEL VALLÈS
● 22.15 h, claustre del Mones-
tir, Jovenívola de Sabadell

SITGES
● 22.15 h, pl. de Baluard, cobla
Contemporània

DISSABTE 6
BARCELONA
● 18 h, pla de la Catedral, cobla
Sant Jordi- Ciutat de Barcelona

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
● 18 h, rbla. del Carme, cobla
Ciutat de Terrassa

GRANOLLERS
● 19 h, Porxada, c. Genisenca

LLEIDA
● 22.30 h, pl. de Ricard Vinyes,
cobla Municipal de Lleida

LLORET DE MAR
● 22.30 h, c. Ciutat de Girona

ROSES
● Nit, pl. de Catalunya, cobla La
Principal d’Olot

VIC
● 18 h, pl. Major, c. Mediterrània

DIUMENGE 7
BARCELONA
● 12 h, carrer del Jocs Florals,
cobla Baix Llobregat

MONTSERRAT
● 12 h, cobla Ressò

PALAMÓS
● 19 h, pg. del Mar, c. Marinada

SABADELL
● 22 h, pl. Marcet, cobla Jovení-
vola de Sabadell

Agenda
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Rosa M. Sardà i Núria Espert protagonitzaran ‘La casa de Bernarda
Alba’ de Lorca, dirigida per Lluís Pasqual, en la nova temporada

Raquel Font
BARCELONA

Lluís Pasqual dirigint les
actrius catalanes Núria Es-
pert i Rosa Maria Sardà,
que per primera vegada
compartiran escenari per
protagonitzar un dels tex-
tos més representats de
García Lorca, La casa de
Bernarda Alba, és tota una
combinació que promet ser
un dels grans esdeveni-
ments de la nova tempora-
da del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), que es va
donar a conèixer ahir. El di-
rector teatral va justificar
que l’obra, coproduïda pel
Teatro Español de Madrid,

no es representi a la Sala
Gran sinó a la Petita per-
què això permet “apropar-
se [al text] d’una altra ma-
nera”, i Espert, que ja va di-
rigir l’obra a Anglaterra, va
confessar que està entusi-
asmada de poder actuar
“amb la gent tan a prop”.

Rosa Maria Sardà no va
poder assistir a l’acte de
presentació de la progra-
mació que omplirà les tres
sales del teatre fins a
l’estiu, una trobada que va
convocar gran part dels ac-
tors i directors que estre-
naran espectacle, a més del
conseller de Cultura, Joan
Manuel Tresserras, que en
el seu discurs no va parar

d’insistir que el teatre, tant
públic com privat, viu un
moment “raonablement
bo” que “s’ha d’aprofitar
per rebaixar el to dels la-
ments i les crítiques” que
han fet darrerament al-
guns membres del sector.
La crítica és “imprescindi-
ble”, afegia el conseller,
però no “com a vici”. Tres-
serras també va deixar ben
clar que “la cultura no és
un accessori sinó un sector
econòmic que té un impac-
te en la resta de sectors”.

Perles internacionals
Entre els grans noms de
fora que desfilaran pel
TNC, cal destacar el direc-

tor Declan Donnellan amb
l’Andromaque, de Jean Ra-
cine, a la Sala Petita, inter-
pretada per la companyia
de Peter Brook, Théâtre
des Bouffes du Nord, i l’es-
pectacle Eonnagata, amb
Robert Lepage, el coreògraf
de dansa contemporània
Russell Maliphant i la que
va ser primera figura del
Ballet de l’Òpera de París
Sylvie Guillem.

A més de la ja anunciada
Aloma, el musical de Dagoll
Dagom que servirà per tan-
car l’Any Rodoreda, la ver-
sió lliure que ha fet Jordi
Galceran de la comèdia de
Nikolai Gogol L’inspector,
dirigida pel responsable del

TNC, Sergi Belbel, i el Non
Solum de Sergi López i
Jorge Picó, que per prime-
ra vegada es representa a
Barcelona, seran dues per-
les més que passaran per la
Sala Gran i la Sala Tallers,
respectivament.

De la programació de la
Sala Petita cal esmentar
l’adaptació de Magda Puyo
d’Antílops, de Henning
Mankell, l’escriptor suec
famós per les seves novel·les
negres però força descone-
gut com a dramaturg, i La
paz perpetua, de Juan Ma-
yorga, amb el Centro
DramáticoNacional iTeatro
de La Abadía, sota la direc-
ció de José Luis Gómez. ■

El director Lluís Pascual i l’actriu Núria Espert van presentar ‘La casa de Bernarda Alba’ que estrenaran al TNC amb R.M. Sardà ■ MIQUEL ANGLARILL


