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La companyia basca Kulunka Teatro va presentar ‘André y Dorine’ a Calldetenes

El silenci de les màscares

‘André y Dorine’, de 
Kulunka Teattro. Intèr-
prets: José Daulkt, Gar-
biñe Insausti i Edu Cár-
camo. Auditori-Teatre 
de Calldetenes. Dissabte, 
15 de febrer de 2014.

Calldetenes

Carme Rubio

La companyia basca 
Kulunka Teatro ha arribat a 
Calldetenes precedida d’una 
gran expectació, fonamenta-
da en els premis aconseguits 
i en les nombroses gires 
internacionals de l’espec-
tacle. El fet que l’obra s’ex-
pressi sense paraules facilita 
enormement aquesta dimen-
sió més universal. Els actors 
duen màscares completes 
–confeccionades des de dins 
del grup, per Garbiñe Insaus-
ti- que cobreixen tot el cap 
sense ni tan sols permetre 
que s’hi vegin els ulls. Sense 
el text, sense l’expressivitat 
dels rostres, la representació 
concentrada en el gest del 
cos rep el suport dels efec-
tes escènics, en especial els 
auditius, que juguen amb el 
contrast que es crea entre els 
moments de so –el tecleig 
de la màquina d’escriure, els 
compassos del violoncel i la 

música- i les nombroses esto-
nes de silenci. 

La trama principal narra la 
història d’una parella d’an-
cians en el moment en què 
es coneix que la dona pateix 
Alzheimer. La notícia serà un 
revulsiu que alterarà la vida 
que han dut fins al moment, 
i també afectarà el fill del 
matrimoni, que ho contem-
pla tot des de la preocupació 
familiar, però també des del 
distanciament de la persona 
que encara és jove. L’assi-
milació de la notícia duu el 

marit a replantejar-se la vida 
en comú i també a evocar els 
primers temps viscuts junts: 
l’enamorament, el matri-
moni i el naixement del fill. 
Després ve tota la davallada 
fins arribar al final anunciat, 
el qual dóna pas a un nou 
començament. La història 
del fill suposa l’enllaç amb la 
roda del temps, amb l’etern 
retorn del cicle vital.  

Aquesta obra s’emmar-
ca dins l’òrbita de tot un 
seguit de creacions cine-
matogràfiques i literàries 

que plantegen el tema de la 
vellesa de la parella. Encara 
ressona l’èxit amb què va ser 
aclamat el film Amor (2012) 
de Michael Haneke, que va 
emocionar tants espectadors, 
tot i la truculència amb què 
estava tractat. Com en aquell 
cas, també en aquest mun-
tatge els actors interpreten 
molt bé els seus papers, però 
malauradament el desen-
volupament de la trama és 
totalment previsible i els 
tocs d’humor que van apa-
reixent al llarg de l’obra no 
dissimulen la sordidesa d’al-
gunes situacions, la tendresa 
no amaga l’horror.

En realitat, la relació de 
la parella revela molt poca 
estimació entre ells quan 
estaven bé i presenta una 
dona molt subordinada al 
marit que no sembla que 
hagi pogut desenvolupar la 
dedicació a la música, o que, 
si més no, a casa seva no està 
gens valorada. La relació 
dels pares amb el fill és força 
convencional i aquest, quan 
arriba l’ocasió es desfà ràpi-
dament de tots els objectes 
dels seus progenitors. Potser, 
en darrer terme, aquesta 
història queda reduïda a l’es-
quema vital d’una existència 
força tòpica, i reproduir els 
models defectuosos eterna-
ment, quin mèrit té?

L’actriu Garbiñe Insausti, sota la màscara del personatge de Dorine 

Trogloditas 
porten el nou 
disc a Osona

Les Masies de Voltregà

EL 9 NOU

Trogloditas actuarà aquest 
dijous a les Masies de 
Voltregà en el primer concert 
que farà el grup a Osona des 
de la presentació del seu nou 
disc, el primer que la banda 
ha gravat sense Loquillo. 
L’actuació serà a 2/4 de 10 
del vespre al bar restaurant 
Dit i Fet. Trogloditas va 
oferir un concert a Vic el 
passat mes de desembre, 
a la sala Pasternak, on va 
avançar bona part dels temes 
d’aquest treball, 13 cançons 
que segueixen fidels a la seva 
línia rockera. 

Prèviament, aquest dime-
cres, la banda presentarà a la 
seu de la SGAE a Barcelona 
Trogloditas, donde empezó 
todo, un documental en for-
mat DVD que acompanya el 
disc. Rodat per la productora 
CuelganSeis amb motiu del 
30è aniversari de la banda, 
el documental repassa la 
història dels seus membres 
actuals i passats, els llocs on 
han tocat i els temes que han 
marcat diverses generacions.  
D’aquest documental, on 
tenen destacat protagonisme 
els osonencs Pep Simon i 
Jordi Vila, se n’ha extret tam-
bé el primer vídeo del nou 
disc, Lo he vuelto a hacer.

La Cobla Sant Jordi protagonitza a Manlleu el 13è Memorial Joan Prat

Tota l’emoció de la cobla
13è Memorial Joan Prat. 
Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. Església 
de Santa Maria de 
Manlleu. Dissabte, 15 de 
febrer de 2014. 

Manlleu

Montserrat Rius

Un any més el concert-home-
natge a Joan Prat, enguany el 
13è, es va celebrar dissabte 
passat al vespre a l’església 
de Santa Maria de Manlleu. 
Organitzat pel grup sarda-
nista Ocellets del Ter, amb 
el recinte gairebé ple, la 
Cobla Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona, dirigida de mane-
ra impecable pel seu director 
Marcel Sabaté, va oferir un 
concert impressionant. Pel 
fons i la forma. S’introduïa 
un nou element, el recitat 
d’alguns fragments de poe-
mes de Jacint Verdaguer amb 
la veu de Valentí Maymó, 
membre de la Jovenívola de 
Sabadell.

L’Empordà, primer recitat 
i acte seguit interpretat per 
la cobla, va ser el tret de 
sortida d’un concert amb un 
programa  que embadalia, 
amb peces que no sempre es 

poden escoltar, com Marcen-
ca, de Manuel Oltra, o Mini-
atures de Francesc Basil. Tot 
un gust per l’oïda, un repte 
pels artistes i un fort enyor 
per aquelles persones que ja 

no hi són i que tant n’hauri-
en gaudit. Conduïa i presen-
tava l’acte Imma Pujol, pre-
sidenta del grup sardanista, 
i entre el públic destacava la 
presència del compositor de 
la preciosa sardana Moments 
màgics, Lluís Alcalà. Esplèn-
dida sonoritat de la formació 
musical, un esclat de melo-

dies, algunes tan conegudes 
que permetien tastar encara 
més la qualitat de la inter-
pretació. La declamació dels 
poemes verdaguerians de 
Valentí Maymó va mostrar 
un rapsode segur, emotiu, 
amb veu nítida, sense estri-
dències gratuïtes, expressiu, 
càlid, un actor amb la mesura 
justa i adient. Un goig escol-
tar, un plaer ser-hi.  

S’introduïa un  
nou element, el 
recital de poemes 
de Verdaguer
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Marcel Sabaté, dirigint a Manlleu la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona 

Els Catarres 
esgoten entrades 
del final de gira

Aiguafreda

EL 9 NOU

Els Catarres han esgotat les 
entrades per al concert de 
final de la gira del seu últim 
disc, Postals, previst per al 
dia 17 de maig a la sala Apolo 
1 de Barcelona. En només 
4 dies, totes les entrades 
es van vendre i el grup va 
decidir programar un altre 
concert tres dies abans, el 14 
de maig, per al qual encara 
queden localitats. Amb l’es-
pectacle que portarà per títol 
No hi ha dues nits iguals, el 
trio d’Aiguafreda i Centelles 
s’acomiadarà del públic cata-
là després de més d’un any 
amb el nou disc. 

Des del març de l’any pas-
sat, data en què va sortir a la 
llum, Postals ha tingut més 
de 85.000 descàrregues men-
tre que el primer vídeo, Vull 
estar amb tu, ha estat el més 
vist en català de l’any 2013 a 
Youtube. Els Catarrres tenen 
també 8 nominacions als pre-
mis Enderrock 2014. 


