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CULTURES

CANÇO D’AMOR I DE GUERRA
Companyia +Sarsuela. Música: Rafael

Martínez Valls. Llibret: Lluís Capdevila,
Víctor Mora. Direcció musical: Lluís Cabal.
Direcció escènica: Jordi Tena. � DIA:
Diumenge, 4 de març. Teatre Kursaal
de Manresa.

ues funcions de Cançó
d’amor i de guerra a càr-
rec de la companyia +Sar-

suela van omplir el teatre Kursaal
el cap de setmana passat retor-
nant, als afeccionats del gènere,
la representació del que ha es-
devingut una tradició a la capi-
tal bagenca. Des de la primave-
ra de l’any 2008, amb Gigantes i
cabezudos, que la sarsuela
no havia trepitjat l’escenari
manresà i enguany hi ha
tornat avalat pel desig i les
ganes de sarsuela que hi ha-
via i que es reclamava, i de
la qual no hi ha tanta pro-
gramació com es desitjaria.

Amb direcció musical de
Lluís Cabal i direcció escèni-
ca de Jordi Tena, Cançó d’a-
mor i de guerra tornava a re-
viure la història d’amor de la
Francina i l’Eloi en els con-
vulsos temps de la Revolució
Francesa a la comarca del Va-
llespir.  Abans de començar la
funció, Lluís Cabal va
introduir els espec-
tadors en la histò-
ria, cronologia i fets
que han acompa-
nyat la creació i
posada en esce-
na de Cançó d’a-
mor i de guerra; com

que la funció de dissabte va estar
acompanyada pel timbre de telè-
fons mòbils, Cabal va voler deixar
clar, diumenge, que fer sonar un
mòbil mentre s’escenifica Cançó
d’amor i de guerra és una taca
que no se’n va ni amb lleixiu, co-
mentari que va generar els aplau-
diments d’un sector majoritari del
públic; però tot i les recomana-
cions, els aparells van fer acte de
presència.

Els primers acords de l’obertu-
ra de Cançó d’amor i de guerra van
arrencar les primeres ovacions i
aplaudiments, tot i que el primer

acte va esdevenir molt tebi perquè
el contingut emotiu i passional
de la peça, tot i ser executada amb
correcció, estava massa pautat
sota una batuta. Però l’aparició a
escena d’un dels personatges em-
blemàtics de la peça, l’avi Castellet,
va generar entregats i calorosos
aplaudiments al seu intèrpret, Xa-
vier Fernández: intèrpret amb l’a-
plom i just equilibri entre la doble
vessant que requereix el perso-
natge, interpretació lírica i actoral.
Un equilibri no generalitzat en
molts casos, especialment en la
primera part del muntatge.

L’inici de la segona part es va
obrir amb unes innecessàries ria-
llades, l’espera impacient del di-
rector i els comentaris d’una es-
pectadora demanant silenci. La
força implícita en la tornada, però,
no va quedar reduïda ni va passar
desapercebuda i va esdevenir molt
més fluïda i amb més moments de
lluïment per als seus protagonis-
tes, especialment per a Vicenç Es-
teve, en el paper de l’Eloi; la tradi-
ció va imperar i, com és costum, es
va repetir la peça Pirineu en ple
desenvolupament del muntatge,
que tot i que pot sorprendre a
l’espectador més novell o iniciàtic
en el gènere sarsuelístic, va esde-
venir el moment més vibrant d’u-
na vetllada en què s’ha de desta-
car per la seva efectivitat còmica
Isabel Valls i Jaume Gómez. 

L’aposta d’aquesta Cançó d’amor
i de guerra és vàlida però amb ares-
tes. Això sí, de fàcil resolució.
Com per exemple, un xic més de
fluïdesa en la direcció artística
per acabar d’emfatitzar la po-
sada en escena. I és que a
partir de la correcció, ator-
gar de detallisme la peça
només pot tenir com a

resultat una
obra més
efectiva.
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AMB GANES DE SARSUELA
De menys a més. Així va evolucionar «Cançó d’amor i de
guerra», diumenge al teatre Kursaal. La peça va haver de
‘lluitar’ contra els mòbils i les riallades innecessàries
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SARSUELA CRÍTICA

GERARD GILLEN
Organista titular de la Pro-Cathedral de

Dublín. Obres: Bach, Fauré, Guilmant...
Acompanyament: cor de noies Exaudio,
sota la direcció de Júlia Sesé.  � DIES:
Diumenge, 4 de març. Basílica de Santa
María d’Igualada.

l cor Exaudio d’Igualada
i l’organista irlandès Ge-
rard Gillen van encetar

diumenge la dinovena edició del
Festival Internacional d’Orgue d'I-
gualada amb una basílica de San-
ta Maria plena. El repertori del con-
certs es va centrar en obres de
compositors de final del segle XIX
i del segle XX alternant la inter-
pretació per a orgue, orgue i cor i
cor a capella.

El Festival Internacional d’Or-
gue d’Igualada és un dels  més an-
tics de Catalunya. Centra els seus
concerts en l’instrument origina-
ri del segle XVIII que disposa la Ba-
sílica igualadina i en la presència
dels millors intèrprets internacio-
nals. Com ja és habitual en con-
certs del festival, el protagonisme

de l’instrument principal és com-
partit amb altres instruments o for-
macions musicals, ampliant el
ventall de possibilitats tan tím-
briques  com de repertori que ja
per si sol ofereix l'orgue. 

L'organista irlandès Gerard Gi-
llen, un especialista en la música
sacra catòlica, és l’organista titular
de la Pro-Cathedral de Dublín i el
cor de noies Exaudio va néixer a
Igualada l’any 1997 fruit de la in-
quietud d’un grup de noies igua-
ladines per descobrir el repertori
per a cor de veus blanques. Des de
llavors la trajectòria musical del cor
ha estat de caràcter ascendent
fins a l’actualitat, que sota la di-
recció de la barcelonina Júlia Sesé,
ha aconseguit situar el cor en el
mapa de la música coral catalana
guanyant el primer premi del Fes-
tival Internacional Coral de Mal-
grat de Mar o amb un concert a
l’Auditori de Barcelona el passat
mes de novembre. 

Gillen es va presentar com un
intèrpret solvent amb un domini
dels registres de l’orgue més que
notables que es feu palès, sobretot,
en els acords finals de l'obra vir-
tuosa de Flor Peeters Final; men-
tre que el cor Exaudio va fer gala
d’un gran domini en la interpre-
tació d’obres efectistes del segle XX
com les dels compositors bascos
David Azurza i Javier Busto.
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SOLVÈNCIA DE REGISTRES
I DOMINI INTERPRETATIU
El Festival Internacional d’Orgue d’Igualada va estrenar
una nova edició amb l’organista irlandès Gerard Gillen i
el cor de noies igualadí Exaudio, dirigit per Júlia Sesé

Jordi Marcé Nogué

MÚSICA CRÍTICA

L’organista irlandès Gerard Gillen, a la basílica de Santa Maria

Escena del
muntatge,
diumenge
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