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L’últim disc del 
cantautor Cesk Freixas, 
‘Proposta’, amb l’ARA

i que va incloure al llibre Nicara-
gua tan violentamente dulce: “Vol 
ser un homenatge a les persones 
humils, sinceres i senzilles que 
malden per deixar de sobreviure 
i busquen passar els seus dies 
lliures de la càrrega de tota 
opressió i precarietat”, explica 
Freixas. 

El cantautor va iniciar la seva 
carrera musical el 2004 i des 
d’aleshores no ha parat: ha editat 
sis treballs discogràfics, ha gua-
nyat nou premis Enderrock i ha 
publicat dos llibres: Alè de taron-
ja sencera i Paraules per a Gaeta. 
Freixas és un músic molt com-
promès, convençut que als crea-
dors musicals els pertoca “plan-
tejar els nostres dubtes i llançar 
les preguntes per trobar respos-
tes col·lectivament”.e

MÚSICA

El cantautor Cesk Freixas (Sant Pe-
re de Riudebitlles, 1984) presentarà 
el seu sisè dics, Proposta (DMusical, 
2017), en directe el divendres 7 
d’abril a l’Auditori de Girona, en el 
marc del festival Strenes. Però els 
lectors de l’ARA tenen la possibili-
tat d’escoltar-lo abans: podran com-
prar l’últim treball del cantautor 
amb el diari el cap de setmana del 18 
i 19 de març per 12 euros. 

Proposta arriba després de Pro-
testa. En el seu penúltim disc, el 
cantautor explicava que tenia molt 
clar que el disc s’havia de dir així, i 
que volia deixar de banda l’auto-
censura. “Creia que en un moment 
com l’actual tocava posicionar-me 
d’una manera més clara”, afirmava 
en una entrevista a l’ARA. A Propos-
ta no abandona la cançó protesta 
però connecta la reivindicació amb 
el vessant més constructiu, positiu 
i reflexiu. Una de les cançons del 
nou disc, Aquí, la bellesa i la digni-
tat, parteix d’un text que va escriu-
re Julio Cortázar el gener del 1983 
després de la seva visita a Managua 
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Txékhov i la tremenda 
dificultat de la senzillesa

vianes. Uns clímaxs teixits amb 
temps i silenci, que no venen 
d’afegit encara que treballem i en 
els quals el com es diu és més im-
portant que el que es diu. En la re-
cerca d’aquesta senzillesa, 
d’aquest ser, és possible perdre’s 
pels corriols de la comèdia irre-
llevant, i sembla que això és el que 
li ha passat a Alfaro.  

No s’entén el ridícul vestuari 
de la mare, ni s’assumeix la sobta-
da serenitat del metge borratxo 
després d’unes quantes copes, ni 
la sobreactuació del professor, ni 
els excessos de gesticulació. De 
fet, només la Sònia de Rebeca 
Valls, sens dubte el millor perso-
natge de l’obra, traspua veritat i 
aquella tendresa amb què 
Txékhov tracta sempre els seus 
perdedors, com descarregant-los 
de la responsabilitat de la seva 
sort.  

Vània, que es podia veure a la 
Sala Petita del TNC fins avui, és 
un drama, una comèdia humana 
sobre la felicitat impossible, so-
bre els desitjos perduts, sobre la 
incapacitat de construir la pròpia 
vida. Un drama viscut amb quoti-
dianitat, ple de melangia, salpe-
brat d’humor, de ràbia i d’alcohol, 
que reviu el món dels somnis per-
duts en què vivim.e
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‘Vània’ TNC 110/03/2017 

Carles Alfaro escriu en 
el programa de mà de 
Vània que la seva pro-
posta sorgeix d’unes 
paraules del mateix 

Txékhov. “Cal treballar, la resta 
se’n pot anar al dimoni. El princi-
pal és que hem de ser; perquè si, 
senzillament som, totes les altres 
coses vindran d’afegit”. Certa-
ment la senzillesa de la interpre-
tació era una de les reivindicaci-
ons de l’autor quan els actors li 
preguntaven com s’havien d’en-
frontar als personatges.  

Però també és cert que aquesta 
senzillesa és possiblement molt 
complicada d’assolir, perquè no 
es refereix exclusivament a un 
naturalisme interpretatiu ni a 
unes formes col·loquials sinó a la 
capacitat de sentir tota l’escala de 
tons i semitons que bullen a l’in-
terior dels personatges i d’acon-
seguir que conformin una mena 
de partitura que seria allò que 
anomenem les atmosferes txékho-
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Carrer de Bassegoda i Musté, el Masnou. 
8 de juliol.

Objectiu 
‘Protesta’ 
connecta la 
reivindicació 
amb el vessant 
més 
constructiu
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