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CULTURES 

Heus aquí un geni

i ha dies en la histò-
ria dels teatres que
queden com una re-
ferència. Un d’a-

quells dies on les muses fan acte
de presència i fan de les seves. El
teatre Kursaal va viure, diumen-
ge,  una d’aquestes diades espe-
cials que els assistents difícil-
ment podrem oblidar. L’especta-
cle Carles Cases diu Llach està
totalment disposat com una in-
vitació directa i contundent al
més profund de la nostra sensi-
bilitat a través de la revisitació
que fa el compositor sallentí
d’unes cançons que, indubta-
blement, ja no només formen
part de la història de la música
catalana sinó que formen part
de les geografies íntimes i senti-
mentals de bona part de la ciu-
tadania. 

Carles Cases, gran coneixedor
de l’obra llachiana perquè va ser
mà dreta del cantautor de Ver-
ges durant força anys, va dispo-
sar, amb un esplèndid octet ins-
trumental i una excelsa Orques-
tra de Cambra Terrassa 48, un
draperia orquestral variada, rica
i diversa en què la melodia llac-
hiana era el material de base per
deixar discórrer la seva podero-
sa força creadora i compositiva.
Amb el mateix concepte emprat,
a tall d’exemple, per un Mozart
en les seves orquestracions d’El
Messies o l’Oda a Santa Cecília
de Händel, on el compositor de
Salzburg semblava respondre a
l’impacte estètic que li havia

produït l’obra händeliana, Cases
ho fa així amb Llach. Des d’una
corprenedora i poètica versió
pianística d’una de les cançons
més estimades per Lluís Llach
(Aprendre) fins a l’explosió lírica
dipositada en les versions d’A-
mor Particular i Un núvol blanc
que van fer córrer els mocadors
entre el públic per poder-se ei-
xugar les llàgrimes (entre ells,
qui signa aquestes línies), les ga-
irebé dues hores de música van
ser un viatge on talment el més
meritori fou la capacitat de Ca-
ses per mostrar la poesia i l’es-
sencialitat d’unes cançons sense
necessitat d’emprar les paraules. 

Carles Cases diu Llach s’eri-
geix, sense concessions, com
una de les produccions més ex-
traordinàries que el panorama
musical català ha escoltat en els
darrers anys i s’ha fet possible
amb una producció del Kursaal
que ha d’enorgullir els seus res-
ponsables. Com ha d’enorgullir
el país tenir un talent com el de
Cases davant del qual només
podem treure’ns el barret. Seny-
ors, heus aquí un geni.
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OPINIÓ

ADREÇA DESCONEGUDA
Autora: Kathrine Kressmann Taylor.

Traducció: Ernest Riera. Direcció: Lluís
Homar. Intèrprets: Lluís Homar, Eduard
Fernández. Amb la col·laboració de Lluc
Castells i Oscar Valsecchi. � DIES:
dissabte, 30 de novembre. Teatre
Kursaal de Manresa

’any 1932, l’alemany Mar-
tin Schulse decideix
abandonar San Francisco

per tornar a la seva Alemanya na-
tal. Allí es queda el seu soci i amic
Max Eisenstein per dur el negoci
comú, una galeria d’art. Iniciaran
un intercanvi de correspondència
que passarà de la més dolça i pro-
funda amistat als gèlids paratges de
l’abisme humà: Max arriba a Ale-
manya amb l’ascens de nacional-
socialisme d’Adolf Hitler; i Martin
és jueu. 

La versió teatral de la novel·la de
Kathrine Kressman, Adreça des-
coneguda,  passava aquest cap de
setmana per la Sala Gran del tea-
tre Kursaal de Manresa, interpre-
tada per Eduard Fernández i Llu-
ís Homar amb direcció d’aquest úl-
tim. Una peça epistolar on la mí-
nima expressió d’elements i con-
ceptualitat reforça l’autèntica for-
ça del muntatge: les cartes en
mans dels dos intèrprets. 

La lectura deambula entre el re-
cord dels feliços temps viscuts
que s’esborren amb rapidesa quan
entre els dos homes s’interposa
l’entorn polític del seu país d’ori-
gen, Alemanya, a través de l’ascens

d’una nova ideologia, d’un nou lí-
der que engoleix un dels protago-
nistes que veu en ell una nova,
avantatjosa i pròspera nova vida en
detriment i destrucció d’una llar-
ga i profunda amistat (seria el sa-
crifici personal per un bé comú?) 

Adreça desconeguda disposa
d’un corpus interpretatiu eficaç i
solvent. L’epistolari entre els dos
homes passa per una certa tea-
tralització però conserva en tot
moment l’ajustat i precís to de
l’escriptura epistolar que no re-
quereix de grans artificis ni d’un
expressionisme explosiu; el mun-

tatge compta amb els excel·lents
Fernández i Homar que donen
veu, cos i ànima amb esfereïdora
convicció a aquesta amistat, de la
qual l’espectador pot palpar tant la
seva essència com la seva disso-
lució. El duel escènic,que va in cres-
cendo cap a uns nivells cap cop
més paorosos, esdevé una batalla
estratègicament ben definida per
l’excel·lent i colpidora interpreta-
ció dels intèrprets. Llargs, caloro-
sos i merescudíssims aplaudi-
ments en una sala que hauria re-
querit, al llarg del muntatge, una
mica més de temperatura. 
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una batalla excel·lent
Eduard Fernández i Lluís Homar donen veu, cos i ànima a «Adreça desconeguda» a
una amistat que l’espectador palpa tant en la seva essència com en la seva dissolució 
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TEATRE CRÍTICA

Eduard Fernández i Lluís Homar en una escena de l’obra

IMATGE PROMOCIONAL

EL REI BORNI
Autor i director: Marc Crehuet.

Intèrprets: Xesc Cabot, Miki Esparbé,
Alain Hernández, Ruth Llopis i Betsy
Túrnez. � DIES:  dijous, 28 de
novembre. Teatre Kursaal de Manresa

a Lídia i en David són
parella; ella, a l’atur, ocu-
pa les seves hores amb un

innovador curset de cuina. En Da-
vid forma part de la unitat anti-
avalots dels Mossos d’Esquadra,
feina per la qual sent autèntica de-

voció, passió i convicció. Després
d’anys sense veure’s, la Lídia es re-
troba amb una antiga amiga, la
Sandra, a qui convida a sopar amb
la seva parella. L’abisme que separa
les dues parelles es fa evident des
de l’inici a través dels detalls més
nimis però el cisma és plenament
latent quan l’Ignasi, la parella de la
Sandra, explica que en una mani-
festació una pilota de goma li va
buidar l’ull i l’autor dels fets és pre-
cisament, el David.

Aquest és tan sols el vibrant
plantejament d’El rei borni que di-
jous passat passava per l’escenari
de la Sala Gran del teatre Kursaal
de Manresa, després d’haver ex-
haurit les entrades de la Sala Peti-
ta. Escrita i dirigida per Marc Cre-
huet i interpretada per Xesc Cabot
Alain Hernández, Ruth Llopis,
Betsy Túrnez i el manresà Miki Es-

parbé, El rei borni es presenta
com una peça d’urgent, d’accele-
rada i de febril escriptura però en
la qual, malgrat aquesta ansietat,
no deixa res per dir i es mostra amb
una contundència sòlida i directa.
Els quatre personatges es troben
immersos en un món de lluites,
abusos, consignes i l’ull perdut
de l’Ignasi esdevé només la pun-
ta d’un iceberg eixordador, an-
goixant i asfixiant on acaba pre-
valent la supervivència: és real-
ment possible un compromís que
remogui consciències? Al mig, el
vacu discurs polític que va sepul-
tant tots aquells intents d’esmena,
de reflexió i, en definitiva, que
deixa en un interrogant la pre-
gunta que demana en quin món
vivim o en què l’hem convertit.

Tot i ser un bon treball coral,
destaca en el repartiment el man-

resà Miki Esparbé i el rei de la fun-
ció, Alain Hernández, amb un
personatge polièdric, que evolu-
ciona. Com passar de la ferma

convicció a l’etern dubte. El rei bor-
ni s’ho planteja i explica, amb
efectivitat i efervescència, l’immi-
nent i necessari canvi. 
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preguntes al món en què vivim
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TEATRE CRÍTICA

Els quatre protagonistes; a la dreta, el manresà Miki Esparbé

MIREIA ARSO

El músic sallentí Carles Cases
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