
ESTRENA A LA MANRESANA la companyia +sarsuela porta al teatre Kursaal de manresa l’estrena de «la tabernera del puerto», obra
original de principi dels anys 1930. És la segona vegada que aquesta companyia teatral escull la capital del Bages per posar per primer cop
en escena una de les seves produccions després que, ara fa un any, va portar a la ciutat «cançó d’amor i de guerra»



i l’acollida de Cançó
d’amor i de guerra al
Kursaal, ara fa un any,
va  fer que la compa-

nyia +Sarsuela escollís el teatre
manresà per a la seva següent es-
trena, la posada de llarg de La ta-
bernera del puerto, ahir a la tarda,
sembla seguir un camí paral·lel. La
primera representació d’aquesta
producció va omplir el teatre de
gom a gom amb un públic pre-
disposat des d’una bona estona
abans que s’apaguessin els llums
i pugés el teló. 

Quan finalment es va alçar el
cortinatge, aquest va deixar al
descobert un escenari reconvertit
en una instantània d’un port qual-
sevol d’una localitat anònima.
Dos bars de costa amb terrassa, un
contenidor que més endavant es
convertiria en una improvisada
embarcació i una amalgama de
personatges entre pescadors, pa-
trons i peixaters. I entremig d’ells
la tavernera Marola, que, com les
sirenes homèriques, té embruixats
els mariners i els amenaça de dur-
los a un final tràgic. La història d’a-
mor de la tavernera amb l’incaut
Leandro és la base sobre la qual es
desenvolupa la història principal,
amb el tràfic de cocaïna via marí-
tima en el rerefons.

És precisament aquest detall, i

la transversalitat del missatge so-
bre els perills de la cobdícia, el tret
que manté la vigència i l’actualitat
del llibret original prop de vuitanta
anys després de ser escrit per Fe-
derico Romero i Guillermo Fer-
nández-Shaw. Llibret, el de La ta-
bernera del puerto, acompanyat
per les partitures del compositor

basc Pablo Sorozábal, de qui en-
guany es compleix el vint-i-cinquè
aniversari de la mort.   

De totes maneres, al llarg de l’o-
bra, el detall referent al narcotrà-
fic queda relegat a un segon terme,
i cedeix el protagonisme a la rela-
ció entre els personatges principals
i a subtrames còmiques al voltant

dels actors de repartiment. Entre
aquestes, la que va aconseguir
més rialles va ser la dels alcoho-
litzats i escandalosos amants An-
tigua i Chinchorro, recompensats
al final amb un sonor reconeixe-
ment.

No van ser els únics, però, d’ob-
tenir llargues ovacions. Ja durant

la funció, el públic va interrompre
diverses vegades l’escena per
aplaudir les exhibicions vocals
d’alguns dels intèrprets, princi-
palment les de la soprano Isabel
Rodríguez, en el paper de Marola,
i les del baix Xavier Fernández,
que, en el paper del mariner Simp-
son, encarnava un dels secunda-
ris més potents i carismàtics de la
funció. L’aplaudiment més emotiu
de la tarda, però, se’l va endur l’ac-
tor i cantant Vicenç Esteve, que, en
el paper de Leandro, va interpre-
tar l’ària No puede ser, la peça més
celebrada de l’obra i que ha estat
versionada, entre altres, per pri-
meres espases de la lírica com el
tenor mexicà Rolando Villazón i el
madrileny Plácido Domingo. 

Superat el test manresà, La ta-
bernera del puerto té previst arri-
bar el juny al teatre Tívoli de Bar-
celona, on es va representar la
versió original de l’any 1936.
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La sarsuela vesteix el Kursaal d’estrena
L’obra «La tabernera del puerto» convenç un públic manresà que omple de gom a gom la sala gran del teatre

Els intèrprets Isabel Rodríguez i Vicenç Esteve, ahir a la tarda, actuant a la sala gran del Kursaal

SALVADOR REDÓ

Una ambientació molt realista
Tot i ser una obra escrita als
anys 1930, la versió estrena-

da ahir al Kursaal aposta per ambien-
tar la història a l’actualitat. Tant és
així que un dels  bars que apareixien
en escena mostrava una pissarra
amb un cartell on s’anunciava un
menú econòmic pensat contra la cri-
si. Consistia en un simple plat de
sopa pel mòdic preu de sis euros.  



L’ANÈCDOTA

La coral Cantiga va oferir un repertori pensat especialment per a l’ocasió

MIREIA ARSO

hir Cardona va estre-
nar, per novè any con-
secutiu, un cicle de
concerts de música sa-

cra a la col·legiata de Sant Vicenç
del castell. La coral Cantiga va
constatar un cop més que Cardo-
na gaudeix d’un marc inigualable
per rebre recitals com el d’ahir. El
centenar de persones que van om-
plir la col·legiata van gaudir d’una
hora de música molt completa,
que va trencar els esquemes del que

s’acostuma a entendre com a mú-
sica sacra –una música culta, adre-
çada únicament a una elit forma-
da per entendre-la–, ja que va ser un
recital molt didàctic: el seu director,
Josep Prat, va introduir cada peça
als espectadors, explicant les di-
verses polifonies que es van poder
escoltar i que constituïen l’eix del
concert.  El repertori, creat espe-
cialment per a l’ocasió, va servir per
trencar tòpics: hi ha música sacra
també del segle XXI, així com de ca-
talana i de cubana. 

El concert, executat amb gran
precisió i delicadesa, estava es-
tructurat a partir de l’organització
de les veus del cor: primerament, la

coral va oferir motets per a veus úni-
cament masculines; i després, per
a veus femenines. Els dos colors de
les veus, després de contraposar-se,
es van unir per donar  lloc a un cor
de veus mixtes. A la segona part, es
van presentar polifonies polico-
rals, en què el grup es va dividir en
diverses formacions per matisar
les textures de les harmonies crea-
des, compostes de fins a vuit veus
diferents. Una d’elles, per exemple,
rodejant el públic, creant un estè-
reo in situ.  Al final del concert, el
cor va convidar el públic a cantar
amb ell una peça de Bach. El con-
cert va acabar amb la coral Canti-
ga aplaudint els assistents. 
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Cardona canta amb el cor Cantiga
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