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Els castellers de Sabadell van fer la posada de llarg de la
temporada diumenge a Sabadell ■ EFRÉN MONTOYA

Començar
deldret
Els castellers de
Sabadell inicien la
temporada
consolidant la feina

C.F.
SABADELL

Els castellers de Sabadell
van donar ahir al migdia el
tret de sortida a la nova
temporada demostrant
que la feina feta en els dar-
rers dos anys està més que
consolidada.

Acompanyats dels caste-
llers de Cerdanyola i dels de
Badalona, que van fer figu-
res de sis, els camises ver-
des van carregar i descar-
regar amb molta seguretat
el 5/7, el 4/7 amb agulla i el
4/7. Tal com va dir a l’aca-
bar el cap de colla, Martí
Rovira, “cal millorar en el
tronc per anar cap a cas-
tells més grans”.

Tot i així, ja va deixar
clar a l’hora de fer aquestes
declaracions que l’exigèn-

cia ve motivada per l’objec-
tiu marcat enguany: “s’han
de treballar moltes coses
per fer castells de 8”.

Assajar intensament
En aquest sentit, Rovira va
parlar de la necessitat que
tothom “arribi al nivell tèc-
nic òptim” per l’ocasió. Una
feina que es fa en els assa-
jos, aquesta temporada
més intensos que mai. I és
que la colla s’ha pres molt
seriosament el repte que
van posar damunt la taula.
A tall d’exemple, el cap ex-
plica que el ritme intens de
proves inclou fer fins a
dosos el 4/7 i el 3/7 nets. A
més, pràcticament només
han deixat de practicar per
Nadal.

Unes sessions que van a
prou bon ritme per pren-
dre’s unes vacances aques-
ta Setmana Santa. No serà
fins l’onze d’abril quan tor-
nin a actuar en una plaça,
“no cal cansar tant”, va co-
mentar Rovira. ■

Lagrancomèdia
americana

Boulevard omple el Principal de rialles i la sensació
d’haver anat a veure una bona obra de teatre

Montse Barderi
SABADELL

Qui, amb criteri i sentit his-
tòric, pot dirigir una comè-
dia sense tenir al cap l’ideal
de les meravelloses comè-
dies americanes de l’època
daurada de Hollywood?
Grans directors com
Cukor, Lubistch, Wilder... i
Carol López: ho fa i, a més,
hi afegeix una bona dosi de
Cautivos del mal de Vicen-
te Minnelli sobre els interi-
ors d’aquest món. Un món
on hi conviuen el glamour,
les vanitats, les dificultats,
els assajos, els canvis, la
idea inicial i el que acaba
passant...

Carol López fa un retrat,
ple d’ironia salpebrada
amb mala llet, d’un univers
que, tot i els seus forats ne-
gres, estima profunda-
ment.

A Amparo Fernández la
vam poder veure a Germa-
nes, representada al Prin-
cipal a finals del 2008. Una
actriu que canta i actua
amb una força i un conven-
ciment que es pot menjar
amb patates -perdó, amb
ostres perquè tot és molt
glamurós- a qualsevol que
se li posi a davant.

I aquells que estan da-
vant no són qualssevol, són
grans actors que defensen
amb dignitat els seus pa-
pers: Paul Berrondo, Er-
nesto Collado, Marta Pérez
i l’encantadora Audrey
Hepburn catalana: l’Àgata
Roca.

Escena i música
L’escenografia, complexa i
molt encertada és de Bibia-
na Puigdefàbregas, amb un
escenari aparentment sen-
zill però que està ple de pos-
sibilitats i recursos.

També cal destacar la
banda sonora, amb verita-
bles clàssics de l’esperit de
la comèdia americana com
Night and Day de Cole Por-
ter, una nova versió de l’in-
oblidable Moon River o
Björk amb una peça que
respira el musical americà
transgredint-lo: It’s oh so
quiet.

L’obra surt airosa d’un
exercici ben difícil: desple-
gar amb molta gràcia l’es-
pectacle fent passar per alt
les complexitats de la seva

composició. És tracta d’u-
na obra fervorosa, concen-
trada i amb molts elements
en joc.

Fàcilment podria con-
vertir-se en una producció
confosa, però s’aconse-
gueix fer una comèdia molt
simpàtica i un homenatge
al bon teatre.

Eines de la Ficció
Durant tota la representa-
ció el fantasma d’Històries
de Filadèlfia de George
Cukor planeja per l’obra de
teatre.

Qui vulgui veure una de
les escenes més famoses
del cinema: el final del pri-
mer matrimoni de Tracy,
que trenca un pal de golf de

Dexter i aquest, ben enfa-
dat, li empeny la cara fent-
la caure de cul al terra, que
no es perdi demà, a dos
quarts de nou, l’emissió del
film al Teatre Principal. Un
moment també que recor-
da quan aquest teatre era
un cinema.

Formar-nos en una cul-
tura és escoltar persones
parlant de vivències inten-
ses que encara no hem pro-
vat, gaudis que no hem ex-
perimentat i trobades que
no podem eludir.

Carol López ens diu
també, per activa i per pas-
siva, que amb aquest Bou-
levard rememorem o des-
cobrim la gran comèdia
americana . ■

Àgata Roca, l’Audrey Hepburn catalana, en una escena de l’obra de Carol López ■ AVUISABADELL

Després de triomfar en ma-
júscules amb Germanes i
V.O.S, Carol López ha tornat
a escena amb Boulevard, una
història sobre què passa
entre els bastidors d’un tea-
tre. Un director ambiciós, un
actor enxufat, una actriu in-
segura, una productora in-
quieta i una diva amb un ego
monumental assagen una
obra d’alta comèdia que es
titula Boulevard. Tot això
amb una gran qüestió: què
s’amaga darrere el teló?

La visió catalana
de l’humor
americà


