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IL·LUSIÓ COL·LECTIVA L’esclat Gospel singers de manresa veu créixer les adhesions a la seva iniciativa que
formacions de cantaires d’arreu del país i d’altres indrets interpretin una mateixa cançó, de nova factura, el dia 20
d’octubre de forma simultània, cadascuna des de la seva localitat. el tema serà presentat el mes vinent
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Assumpta Pérez BARCELONA

una comèdia
fresca i ben
interpretada

EL TIPO DE LA TUMBA DE AL LADO
Direcció: Josep Maria Pou. Intèrprets:

Maribel Verdú i Antonio Molero. Teatre
Goya. c. Joaquín Costa, 68. Barcelona.
Fins al 9 d’abril. De dimecres a diumen-
ge. 25-29 euros. www.teatregoya.cat

ntonio Molero i Maribel
Verdú tornen a compar-
tir escenari, després de

l’èxit d’Un dios salvaje, amb l’a-
daptació teatral de la novel·la de
Katarina Mazetti El tipo de la tum-
ba del al lado. Pablo i Laura són
dos desconeguts que coincideixen
cada dia en un banc del cementi-
ri: ella va a visitar la tomba del seu
marit, traspassat massa anticipa-
dament per un accident de bici-
cleta; ell té cura de la tomba dels
seus pares. El Pablo és granger, cer-
ca una dona que li faci compa-nyia
i l’ajudi en les feines de la granja;
la Laura és bibliotecària i desitja un
fill, el que no li ha pogut donar el
seu espòs. Què passa quan els
dos personatges sucumbeixen a
l’encant de l’amor i de la passió? Hi
ha algun nexe que pugui unir dos
mons tan allunyats? 

El tipo de la tumba de al lado és
una comèdia que, entre la ten-
dresa, l’humor i la reflexió sobre la
complexitat de les relacions hu-
manes, teixeix  una història espe-
cial a la qual és difícil no parar
atenció. Situacions rocamboles-
ques conviuen amb les més nor-
mals, i s’intercanvien els papers en
un joc escènic que desvetlla, com
un fons constant, la rialla amable.
La direcció de Josep Maria Pou ha
recollit perfectament l’esperit de la
peça, en un fantàstic vis a vis in-
terpretatiu entre Verdú i Molero,
que destil·len química i complici-
tat. Tots dos amb rols oposats,
ben adquirits i interioritzats i als
quals fan jugar en un modest però
efectiu joc escènic.

El fet que el muntatge sigui in-
terpretat i al mateix temps narrat
pels protagonistes dota l’obra de vi-
gor i, sobretot, de les informa-
cions necessàries per conèixer a l’a-
vançada les reflexions, les accions
que mouen els personatges. El
doble vessant de director i intèrpret
facilita a Pou l’execució del mun-
tatge, des de la posada en esce-
na –influïda pel relat fantàstic i real
Big fish, de Tim Burton– fins a la
bona elecció i el treball dels actors.
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Falten vuit mesos justos perquè
la iniciativa de l’Esclat Gospel Sin-
gers prengui forma. La formació
manresana està preparant una
cantada col·lectiva per al dia 20
d’octubre d’aquest any a la qual ja
s’han sumat deu cors d’arreu de
Catalunya i, fins i tot, del País Va-
lència i de Tenerife, a més de deu
persones a títol particular que s’a-
puntaran a algun dels grup parti-
cipants en la moguda.

«Unu tango, unu kanzono» és el
títol del projecte, la traducció a l’es-
peranto de l’expressió «Un dia,
una cançó». La idea és que, el
proper 20 d’octubre, a les 9 del ves-
pre, tothom qui s’hagi afegit a la
iniciativa canti la mateixa cançó,
una peça creada pel compositor i
pianista Ramon Escalé, cadascú
des del seu poble o ciutat. Un
conjunt d’actuacions que estaran
unides via Internet, si prospera la
voluntat dels organitzadors, i que
aniran acompanyades de diverses
jornades festives en aquelles po-
blacions que vulguin sumar-se al

clam contra el desànim –la crisi
econòmica que tantes coses està
empudegant–, que és en l’origen
de la pensada.

La llista de participants, a hores
d’ara, presenta vuit grups cata-
lans: Mogoda Gospel (Santa Per-
pètua de Mogoda, Vallès Oriental),
el cor de l’Associació de Suport i
Acollida d’Immigrants Akan (Gi-
rona), la Coral Floc (Alforja, Baix

Camp), l’Agrupació Coral Veus de
l’Estany (Banyoles, Pla de l’Estany),
Cor de Músics Associats d’Olot i
Comarca (Olot, la Garrotxa), l’Es-
pai de Música El Turó i l’Aixerna-
dor (Mataró i Argentona, Mares-
me), la Coral Flor de Boix (Cas-
tellfollit del Boix, Bages) i l’entitat
amfitriona, l’Esclat Gospel Sin-
gers. Així mateix, també s’han ins-
crit fins ara el Cor de Cambra

Quinzedemarç, de la comarca de
la Safor, al País Valencià, i el Gos-
pel Shine Voices de Tenerife.

Les entitats que vulguin obtenir
informació poden entrar al bloc
d’Unu Kanzono i sumar-se al Fa-
cebook creat per a l’ocasió, que
compta amb 420 adhesions. L’Es-
clat Gospel Singers donarà a co-
nèixer d’aquí a un mes la música
i la lletra de la cançó, composta per
Ramon Escalé i que serà interpre-
tada a l’uníson per tots els parti-
cipats en la data assenyalada. En
les properes setmanes, els orga-
nitzadors tenen previst intensificar
la difusió del projecte.
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Deu formacions corals ja s’han afegit
a la cantada de l’Esclat Gospel Singers

Vuit grups catalans, un de Tavernes de Valldigna (València) i un altre de Tenerife, a la llista

Adrià Pérez presideix el Cor de
Cambra Quinzedemarç, una
formació de nou cantaires de
la localitat de Tavernes de
Valldigna, a la comarca
valenciana de la Safor.

Què els va engrescar de la ini-
ciativa que ha posat en marxa
l’Esclat Gospel Singers?

Sempre ens ve de gust col·labo-
rar amb grups de Catalunya, som
com germans. Vam veure la crida
de l’Esclat a la pàgina de cant co-
ral del Benet Camps a la qual es-
tem subscrits des de l’any 2005, i
vam decidir apuntar-nos-hi. Cre-
iem que cantar tothom una ma-

teixa cançó a la mateixa hora és
una moguda bonica.

Ja coneixien el grup manresà?
Doncs la veritat és que no. Nos-

altres no som una formació de
gospel, és dels pocs gèneres que no
cantem, malauradament, perquè
hi ha peces ben interessants.

Tenen pensat de fer alguna
cosa especial, el 20 d’octubre, al
marge de participar en la canta-
da col·lectiva?

Confiem que l’Ajuntament i els
mitjans de comunicació ens donin
un cop de mà per difondre la idea.
Ens agrada la idea d’estar con-
nectats amb altres cors que esti-
guin fent el mateix, però hem de
buscar un informàtic que ens hi
ajudi, perquè entre nosaltres no
n’hi ha pas cap.

Quin és el seu repertori?
Cantem coses molt diferents,

des de música del Renaixement
fins a cançons actuals, de grups de
pop com Abba. També interpre-
tem música ètnica, l’africana té
molt bona acollida entre el públic. 
Qui et ve a escoltar no sempre és
un melòman, i no pots pretendre
que estigui tota l’estona escoltant
música antiga sense avorrir-se.

Quina activitat duen a terme?
Principalment, concerts, i tam-

bé actuacions en presentacions de
llibres, actes de lliurament de pre-
mis... Fins ara, la nostra fita més
important va ser aconseguir el di-
ploma de plata per a formacions
de menys de 25 cantaires al Festi-
val de Música d’Advent i de Na-
dales de Praga.

Són bons temps per a aconse-
guir bolos?

Nosaltres ens pensàvem que la
crisi faria que aquest any no po-
guéssim actuar gaire, perquè no hi
ha diners per a la cultura. Però ens
hem sorprès perquè ens estan
sortint oportunitats de cantar, com
ara a Gandia i a Calanda (Terol). 
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«Ens agrada col·laborar amb grups
catalans, som com germans»

QUINZEDEMARÇ

Entrevista Adrià Pérez
PRESIDENT DEL COR QUINZEDEMARÇ DE TAVERNES DE VALLDIGNA (VALÈNCIA)

«El nostre repertori és

ampli, però no fem gospel.

Cantem des de música del

Renaixement a temes pop»

Una imatge del grup de Tenerife Gospel Shine Voices

GOSPEL SHINE VOICES

L’entitat manresana pretén
que tots els participants
cantin la mateixa cançó el dia
20 d’octubre d’aquest any

Les inscripcions també
admeten persones a títol
particular que es vulguin
afegir a algun dels grups


