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issabte, nit d’estrena.
Hi havia combinada
una expectació gran i

una alegria sincera; el lloc i
l’acte imposaven un cert aire de
solemnitat. Malgrat el dia rúfol
la gent s’apinyava i feia para-
menta a les escales d’un Teatre
Municipal a punt de mostrar-se
únic. Un cop a dins, la gent, en-
fundada en els seus vestit deco-
rats, divisava espectres més en-
llà del teló; i és que l’imaginari
col·lectiu sempre és prou dinà-
mic. Remor.

L’ambició de la nova produc-
ció d’El Canal, Centre d’Arts
Escèniques de Salt i Girona,
m’admira. Aquesta vegada
amb l’estimable coproducció
del Festival Grec de Barcelona
per donar-li més volada. L’es-
pectacle Pinsans i caderneres
emprèn un agosarat viatge mu-
sical al llarg dels segles XIX i
XX, és la peripècia vital d’una
cultura catalana prou excèntri-
ca, prototipus d’una manera de
ser que ens reflecteix exacta. I
és que, certament, tenim gràcia.
El muntatge és una creació del
talent elevat de Xavier Albertí,
director i actor mut, amb textos
de Narcís Comadira, poeta i es-
criptor d’una sensibilitat extra-
ordinària i que desplega dosis
d’intel·ligència, cultura i un
ampli, precís sentit de l’humor.
Notori el treball de recerca de
materials musicals que abasten
un munt de noms i fonts de tota
una generació de compositors
catalans, molts oblidats però
que redescobrim amb immi-
nència plaent.

En escena veiem un saló

D

d’actes del Teatre del Liceu de
Barcelona, amb prou solera per
reconèixer la petja d’una burge-
sia clàssica. Sis cadires al cen-
tre, dues més amples, de més
categoria. Les parets totes fol-
rades d’una fusta règia i assen-
tada. Un piano de mitja cua ne-
gre amb la seva banqueta. A
banda i banda tres portes amb
vitralls; en un primer pla i a la
dreta un cartell de la celebració
del centenari de la coral que
diu: De Clavé a Montsalvatge,
a sota un esplèndid ram de
flors. Del trespol hi pengen dos
globus blancs que enllumenen i

disposen l’espai diàfan.
Ens trobem en plena celebra-

ció de l’acte i un tal Fabià Serra
(Xavier Pujolràs) endega una
llarga llista de noms que con-
formen la Societat Coral Pin-
sans i caderneres. Interromp
aquesta lletania l’aparició de
l’emotiu Narcís Cordalira
(Oriol Genís), poeta nacional i
Creu de Sant Jordi, amb una
inspirada conferència: Breu pe-
rò verídica història de la cançó
catalana renascuda: de Clavé
a Montsalvatge, que acaba per
emocionar-lo tant que se li des-
boquen les llàgrimes cara avall.

Alhora van entrant a escena els
principals membres de la Coral
de Riudejoncs de les Arenes,
que van inserint el seu art al pas
del discurs, també un pianista
que surt i entra com qui passeja.
Acabada la conferència vénen
les exhibicions inspiradíssimes
dels membres de la coral amb el
seus refilets. Si en primer lloc
se’ns explica la idiosincràsia de
la nostra tradició musical, se-
guidament ens la canten es-
plèndidament. Fem així un
viatge musical i cultural de dos
segles d’una complexitat fasci-
nadora, que es contradiu per en-

riquir-se, que va de la Renai-
xença, el modernisme i els nou-
centistes, amb la seva dèria de
lluitar contra el xaronisme im-
perant, fins a l’avantguarda,
plena de la seva música culta i
popular, fent un retrat fantàstic
del territori, on la línia entre
realitat i somni queda enxarxa-
da per les influències i els esde-
veniments històrics. Hi ha
l’ombra de Josep Pla que, amb
pinzellades dels seus retrats, es-
merça la manera de ser i viure
d’alguns dels personatges
(Mompou, Toldrà, Clavé...)
fundadors d’aquella fèrtil cul-
tura musical.

Hi ha dues parts clarament
diferenciades: en la primera el
repertori és clàssic, sota la in-
fluència del mite Wagner que
fou el fil que ens uní a Europa;
en la segona hi ha la disbauxa,
els intèrprets despleguen el seu
repertori en una mena de com-
petició seductora: cuplets, ope-
retes satíriques i també una ajo-
gassada mostra, picant i burles-
ca, de la revista musical. En el
fons és la història d’una gran
ambició i d’un gran fracàs, de la
mitologia d’un poble petit de
gran riquesa. Explicat sempre
sota la vara meravellosa de
l’humor, Albertí i Cordalira,
perdó, Comadira, demostren
tenir l’enriquidora capacitat de
riure’s d’un mateix, d’assaborir
la part més entranyable que ens
defineix al cap i a la fi. D’altra
banda fora d’un insuportable
sentimental.

Els actors són fantàstics, de-
mostren una gran implicació i
una extraordinària complicitat,
expliciten a la perfecció els di-
ferents estats d’ànim d’unes ge-
neracions immemorials que ens
impliquen a tots. D’ànima la
participació del Cor del Con-
servatori de Girona, entaforats
al pati de butaques amb el pú-
blic, seguint el joc de la fanta-
sia. En fi, un meravellós espec-
tacle, un tresor encara per des-
cobrir que deixa per als ulls uns
dies de miracle.

� Textos: Narcís Comadira

Dramatúrgia i direcció:

Xavier Albertí

Intèrprets: Xavier Albertí,

Miquel Cobos, Titon Frauca,

Efrem Garcia, Oriol Genís,

Maria Hinojosa, Enric

Martínez-Castignani, Marisa

Martins i Xavier Pujolràs

Lloc i dia: Teatre Municipal de

Girona, 14 de juny del 2008.

teatre | «pinsans i caderneres»
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Cantau, cantau!

Una imatge de Pinsans i caderneres, el darrer espectacle produït per El Canal. / MIQUEL RUIZ

● El grup de teatre Tras-
punt de Caldes de Malave-
lla va celebrar dissabte
l’acte central de la com-
memoració del seu cin-
quantè aniversari, amb la
representació de l’obra As-
saig general al teatre mu-
nicipal, seguida d’una fes-
ta al bar del Casino en què
van participar moltes per-
sones que estan o han estat
vinculades durant mig se-
gle a aquest grup de teatre,

pel qual han passat uns
250 caldencs de tres gene-
racions des que el va posar
en marxa Emili Bota So-
lench el 1958.

La festa de celebració
va incloure un gran pastís
de 20 quilos i tres nivells,
realitzat pel pastisser Jo-
sep Vehí, també relacionat
com altres familiars seus a
la llarga història del grup
Traspunt. La companyia
tornarà a actuar al teatre
municipal durant la festa

major de Caldes, els dies 5
i 8 d’agost.

Per celebrar aquest ani-
versari, aquest any el Vi-
sionat de teatre de les co-
marques gironines ha tin-
gut lloc a Caldes de Mal-
avella, entre el 17 de maig
i el 7 de juny, amb les ac-
tuacions dels quatre fina-
listes: Agrupació Teatral
La Gespa, Companyia de
Comediants Kafkiana, La
Bambolina i Safareig-Di-
tirambe.

El grup Traspunt celebra 50 anys
de teatre a Caldes de Malavella

X.C. /  Caldes de Malavella

La festa del 50è aniversari de Traspunt, amb el pastís fet per Vehí. / ALBERT TORRENT I AMAGAT.


