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ESTRIPAR LA TERRA
Companyia: La Padrina. Text: Josep

Maria Miró. Intèrprets: Ricard Farré,
David Marcé, Aranu Puig. Sala La
Planeta, 21 de març de 2015

stripar la terra és fer net. La
pagesia s'arma de trac-
tors i rasclons per remenar

el sòl, aireja el terreny de conreu i
es desfà de les restes de les planta-
cions anteriors per deixar-ho tot a
punt per a llaurar la propera colli-
ta. Un cop estripada la terra, el
passat queda enrere i la vida torna
a començar. Partint de la metàfora
pagesa, l'últim muntatge del dra-
maturg Josep Maria Miró es plan-

teja si aquesta regeneració és pos-
sible en temps d'internet. Sabem
que existeix el dret a l'oblit, la llei ho
diu, però és aplicable en l'era Goo-
gle?

Miró posa de nou sobre l'esce-
nari una història de sospites i con-
demnes, com ja va fer amb la per-
fecta El principi d'Arquimedes i
aquella acusació de pederàstia que
feia trontollar la plàcida vida d'un
club de natació. A Estripar la terra,
que dissabte es va poder veure a la
sala La Planeta, ens trasllada a un
casal cultural de poble. El porten
dos amics de tota la vida, en Raül
i en Lluís, que ha demanat ajuda al
seu veí Miquel amb un festival,
perquè amb les retallades de per-
sonal que ha patit el casal no arri-
ben a tot. En Miquel està disposat
a donar un cop de mà sempre que
calgui i sense rebre res a canvi i de
seguida es posa tothom a la butxa-
ca, és tan amable, però, que el seu
comportament de seguida des-
perta enveges i recels.

Un paper sobre la taula ho tras-
toca tot. És una notícia antiga, tro-
bada per casualitat, xafardejant pel
Google, la que posa en marxa la ca-
dena d'aquesta història d'intriga i
males passades. El xup-xup de la
crisi, els «ai, en els temps que cor-
ren», el neguit de quedar-se sense
feina, la mala maror que tensa el cli-
ma laboral i les hores de més mai
pagades són les eines que el dra-
maturg fa servir aquest cop per
desvestir les fràgils relacions hu-
manes: ningú és tan amic quan té
por de perdre la cadira.

Miró dosifica la informació, juga
amb la curiositat de l'espectador i,
amb un simple rebobinat –els per-
sonatges caminen cap enrere–
construeix els flashbacks d'aquest
thriller. L'estructura dramàtica del
text i les bones interpretacions dels
tres actors de la primerenca com-
panyia La Padrina són la façana per-
fecta per aquest espectacle ple de
preguntes. Si la xarxa els errors no
prescriuen mai i els deutes pagats
acaben aflorant de nou, com es pot
començar de zero? Com s'ha de re-
plantar una vida nova si no et dei-
xen estripar la terra?
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L’obra «Estripar la terra» es va poder veure dissabte a la sala La Planeta, a Girona. 

INMA QUESADA

El grup d'havaneres Voramar ce-
lebra aquest any un quart de segle
en actiu i per commemorar aques-
ta efemèride, el pròxim 29 de març
faran un concert a l'Auditori de
Santa Coloma de Farners, on pre-
sentaran per primera vegada Pai-
satge d'estiu i Et recordo, mare,
dues cançons de creació pròpia que
esperen que siguin les estrelles de
la temporada d'estiu. També so-
naran peces del seu àlbum Gira
Havanera, el repertori del qual és
una selecció dels 12 temes més de-
manats pel públic. 

Ramon Cullell, un dels membres
fundadors del grup, considera que
una de les claus per aconseguir es-
tar en actiu durant 25  anys és la vin-
culació amb el públic. «Som molt
propers a les persones que ens es-
colten perquè trenquem amb la lí-
nia que hi ha entre els músics i es-
pectadors. És per això que a la se-
gona o tercera cançó la gent s'acosta
a demanar les que volen escol-
tar», comenta Cullell. El músic
confessa que també toquen algu-
na sardana, rumba catalana i can-
çó d'humor per fer-ho tot una mica
més amè. «Fins i tot hem arribat a
cantar el My Way de Frank Sinatra». 

Unió d’una veu femenina
A més d'aquesta familiaritat amb
els espectadors, la unió de Gemma
Llorà com a veu, contralt i violí po-
tencia la connexió amb el públic. La
incorporació de la veu femenina en
les havaneres ha estat progressiva

i ha tingut una bona acceptació. 
Una altra de les raons que ex-

plicarien haver cantat unes 36.000
havaneres en 25 anys de vida és la
popularitat d'aquest estil musical.
Tot i que sembla un gènere mino-
ritari, la realitat és totalment dife-
rent. És cert que anteriorment les
formacions eren el doble de grans,
però les xifres no enganyen: que
uns 136 grups facin aproximada-
ment 3.600 cantades d'havaneres a
l'any per tot Catalunya avalen la
continuació d'aquest tipus de mú-
sica que ja forma part de la pro-
gramació de la majoria de les fes-
tes majors dels pobles. Cullell con-
sidera que «l'èxit d'aquestes can-
çons és la melodia senzilla de set o
vuit acords d'acompanyament de
guitarra. La gràcia d'aquesta sim-
plicitat és que la gent canti quan
fem la tornada de les cançons. Ens
enorgulleix aconseguir-ho». 

Aquests cantants d’havaneres
actuen esporàdicament a Europa.
Ho fan quan participen en l'Aplec
Internacional de la Cultura Cata-
lana organitzat per Adifolk, l'asso-
ciació per la difusió del folklore.
«Allà, juntament amb colles ge-
ganteres, sardanistes i castellers
envaïm el país i representem la nos-
tra cultura», diu Cullell, que aquest
any viatjarà a Torí (Itàlia) el 7, 8 i 9
d'agost.
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L’espectacle tindrà lloc el
29 de març a l’Auditori de
Santa Coloma de Farners
amb l’estrena de dues peces



Voramar festeja els 25
anys cantant havaneres
amb un únic concert

El pròxim 29 de març, el grup
estrenarà les peces de creació
pròpia: «paisatge d’estiu» i
«et recordo mare» 

La formació havanera ha
incorporat la veu femenina de
la cantant Gemma Llorà, que
també tocarà el violí


