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● Hi ha gent que riu compulsiva-
ment, igual que n’hi ha d’altres que
estosseguen, fumen o es toquen el
nas nerviosament i incontrolable,
com si fos un tic. Aquesta és la tris-
ta conclusió que es va endur la cro-
nista dijous passat mentre s’esca-
polia, en la foscor i enmig d’aplau-
diments clamorosos i baladrers,
del Teatre Bartrina després d’as-
sistir a l’estrena d’El Messies, una
producció del Centre d’Arts Escè-
niques de Reus (CAER) que enca-
ra es pot veure avui. El Messies és
una comèdia escrita pel britànic
Patrick Barlow, que fa brometa
sense pretensions intel·lectuals, i
sense ànim de faltar al respecte a
ningú, del naixement de Jesús de
Natzaret. La comèdia ha arribat a
Catalunya de la mà de Roger Peña
(membre de la nissaga teatral Pe-
ña-Carulla), que l’ha traduït i l’ha
dirigit, i dels actors Fermí Fernán-
dez i Toni Albà, que la protagonit-
zen. Hi ha tots els ingredients (ac-
tors mediàtics i comèdia per ajudar
a pair la crisi econòmica), doncs,
perquè el muntatge del CAER pu-
gui tenir èxit en la presumible llar-
ga singladura que li espera. Però
no cal trobar-hi gaires mèrits més.
La cronista, que té moltes ganes
que la facin riure, ho promet, i per
tant va molt predisposada a cargo-
lar-se de riure per qualsevol rucada
que li expliquin, va trobar poca
substància en el text de Barlow,
que en aquesta adaptació a la re-
usenca només es fa suportable per
les dots histriòniques de Toni Al-
bà, i això només per als incondi-
cionals del subgènere de l’astraca-
nada pura i dura. De fet, el bufó Al-
bà es converteix en l’estrella del
muntatge (tapa bastant el col·lega

Fernández, què hi farem, Fermí, i
gairebé del tot la soprano Elena
Roche, que canta alguns fragments
del Messies de Haendel) pels seus
reconeguts i aclaparadors dots cò-
mics que es posen especialment de
manifest al gag (tal vegada el més
reeixit de l’espectacle) sobre el
cens de població que Roma vol fer
de la Galilea ocupada, i en què el
públic del Bartrina s’ho va passar
bomba perquè se li va donar
l’oportunitat de participar-hi acti-
vament. Els riures a destemps, sen-
se solta ni volta, una mica forçats
perquè hi ha moments en què el
muntatge perd ritme i pistonada
(potser el rodatge de l’espectacle
ho polirà) i no resol del tot bé els
salts que fa la parella de clowns-
narradors en la interpretació dels
personatges evangèlics (Josep,

Maria, Reis Mags i arcàngels a do-
jo), els riures compulsius, doncs,
demostren que el públic farà costat
incondicional a aquesta proposta.
I, mira, també ja estarà bé. Fa tanta
gràcia la molta com la poca solta.
Encara que cal preguntar-se si una
comèdia a la qual s’augura un bon
èxit comercial ha de ser sufragada i
produïda per un centre públic. Però
això és una qüestió de cultura pro-
funda que ens l’haurà d’aclarir el
flamant Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts de Catalunya,
en el qual la cronista ha dipositat
moltes esperances.

Ah! I molt bufó el programa de
mà del muntatge, que incorpora el
retallable d’una butaqueta de tea-
tre. Què hi haurà al proper progra-
ma de mà del CAER? Una piruleta
enganxada?

Astracanada pura i dura

la crònica
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Fermí Fernández i Toni Albà, en plena representació d’El Messies. / J.F.

● Potenciar la llengua
com instrument de creació
musical i fomentar l’ús del
català entre els joves d’en-
tre 14 i 18 anys dels Països
Catalans. Aquest és l’ob-
jectiu de Lliga’t a la músi-
ca, una mena de concurs
de talents que ha impulsat
la Federació d’Organitza-
cions per la Llengua Cata-
lana (Folc), amb seu a Tor-
tosa, i que perseguix que
«els més joves no vegin la
llengua catalana només
com una assignatura que
han d’estudiar sinó com
una eina per crear i pas-
sar-s’ho bé en els mo-
ments de lleure», va mani-
festar la presidenta de la
Folc, Elisenda Romeu.
«Mai hem estat en un ni-
vell de preservació de la
llengua tan bo com l’ac-
tual, però també és cert
que hi ha un retrocés en
l’ús social i pensem que és
important impulsar pro-
jectes que afecten els joves
perquè és aquí on realment
podem incidir en el futur»,
va assenyalar per la seua
banda el secretari general
de Joventut de la Generali-
tat, Eugeni Villalbí.

De fet, Lliga’t a la músi-
ca té un precedent que és
l’Enganxa’t a la música,
un certamen adreçat als
grups de música en català
dels Països Catalans im-
pulsat fa sis anys i en què
s’hi presenten un centenar
de grups. «La majoria dels
músics que hi participen
tenen més de 20 anys i n’hi
ha molts de semiprofes-
sionals, i creiem que entre
els 14 i 18 anys hi ha un
buit de propostes», va ar-
gumentar Josep Cartanyà,

coordinador d’Enganxa’t
a la música.

Per cobrir aquest buit
s’ha impulsat el Lliga’t a
la música i se’n farà difu-
sió a través del web
www.terceravia.org i
s’editaran cartells i tríptics
que s’enviaran a més de
2.300 instituts i escoles de
música d’arreu dels Països
Catalans. El tret de sortida
ha estat aquesta mitjanit i
el termini de presentació
de les maquetes finalitza el
20 de març, mentre que el
guanyador es donarà a co-
nèixer el 6 d’abril del
2009. Els participants hau-
ran de presentar un mínim
de tres cançons de qualse-
vol estil però de creació
pròpia (no s’admeten ver-
sions) i totes hauran de ser
en català. Les podran pen-
jar directament al web
www.terceravia.org o en-
viar-les al carrer poeta Vi-
cent Garcia, 3 de Tortosa,
que és on està la seu de la
Folc.

Disc promocional
El grup o solista guanya-
dor obtindrà un val de
compra per valor de 1.000
euros per bescanviar en
material musical i, més
important, es classificarà
dins dels 20 finalistes de la
convocatòria del concurs
de maquetes dels Països
Catalans Enganxa’t a la
música. Això li permetrà
que s’incloga una de les
seues cançons dins el disc
promocional que s’edita
amb els 20 finalistes de
l’Enganxa’t a la música.
A més, també se li oferirà
actuar en un concert en di-
recte en qualsevol indret
dels Països Catalans.

La Folc impulsa un concurs
musical per fomentar l’ús
del català entre els joves

dels Països Catalans
R. ROYO / Tortosa

Un moment de la presentació de «Lliga’t a la música»./ R.R.

� Un quart de segle rebent les en-
titats. Amb una lectura de contes, el
Centre de Lectura de Reus va cele-
brar ahir la recepció anual d’entitats,
que enguany arriba a la 25a edició.
L’entitat va decidir instaurar l’acte el

1984 per agrair el gran suport que ha-
via tingut tres anys abans de les asso-
ciacions de Reus en les mobilitza-
cions per exigir la llibertat de tres del
seus socis (Pere Anguera, Lluís Font
de Rubinat i Josep Mariné), que ha-

vien estat detinguts acusats de pertà-
nyer a Terra Lliure. Precisament els
contes que ahir es van llegir a la bi-
blioteca del Centre de Lectura perta-
nyen al recull L’arc de la utopia, de
Pere Anguera. / JUDIT FERNÁNDEZ


