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TOCS DE COBLA

Treball i
criteri

Josep Pasqual

La colla Violetes del
Bosc compleix 60

anys d’activitat
continuada

demostrant una
inusual cohesió

L’evolució del món hauria de
comportar una ineludible en-
tesa entre, si més no, els mem-
bres de la mateixa espècie, però
l’àmbit associatiu es fragmenta
contínuament per un cert grau
de desencontre entre les perso-
nes que en formen part que
converteix el pas dels anys en
una proesa memorable. Amb
aquest entorn, per a les entitats
(sobretot les de caràcter cultu-
ral), cada aniversari és una data
digna de celebració. Desobeint
aquesta premissa que sembla
tan generalitzada, la colla Vio-
letes del Bosc compleix 60 anys
d’activitat continuada demos-
trant una inusual cohesió cen-
trípeta dels qui en formen o
n’han format part. Al llarg de
tots aquests anys ha escrit una
història peculiar pel fet que
durant la major part d’aquest
temps ha estat un referent tant
pel que fa a la coreografia de la
dansa (àmbit en què és líder
indiscutible) com en el món de
la divulgació i preservació de la
música per a cobla, camp en
què també ha recollit diversos
reconeixements i distincions.

La seva exitosa carrera es deu
bàsicament a un treball intens
protagonitzat per un criteri ar-
tístic acurat, justament les
qualitats que es destil·len de

l’extens calendari d’activitats
de celebració que ha donat a
conèixer recentment i que s’in-
icia dissabte a la tarda amb l’a-
plec de la Catedral. Hi anuncia
un increment de les activitats
habituals, tant en el camp
competitiu amb la reaparició
de la colla Rosa de Sant Jordi (la
seva mítica filial) com en l’or-
ganitzatiu a través del cicle
anual de ballades i de l’aplec
del pla de la Seu a Barcelona. En
tot cas, el més interessant són
les activitats extraordinàries
que proposa, entre les quals
destaquen la convocatòria d’un
concurs de composició amb
importants dotacions econò-
miques (que s’estrenaran en un
concert al Palau de la Música al
mes de febrer), la creació de la
distinció Violeta d’Or (que neix
amb vocació de convocatòria
anual), i un concert de cloenda
al Teatre del Liceu amb la parti-
cipació del Cor del Liceu, l’Esco-
lania de Montserrat i les tres
cobles més prestigioses del país
sota la direcció de Salvador Bro-
tons. Un calendari acurat que
demostra la força i el dinamis-
me d’un col·lectiu que abandera
com pocs altres el nord de l’as-
sociacionisme sardanista.

XAVIER CARRION

Eleftheria Arvanitaki, tot un ídol de masses a Grècia

L’artista grega actuarà el 13 de juliol al Teatre Grec per presentar el seu nou disc ‘Ola Sto Fos’

Eleftheria Arvanitaki: “Sense
idealisme no hi ha art”

Jaume Ventura
BARCELONA

“He canviat molt i
alhora no he canviat

gens en dues
dècades; he deixat la

innocència però
encara sóc idealista”

L
a cantant
grega Eleft-
heria Arvani-
taki, conside-

rada la cantant de
música moderna
més important de
Grècia, arriba a
Barcelona per pre-
sentar el seu nou
àlbum, ‘Ola Sto Fos’
(‘Tot portat a la
llum’). Actuarà el 13
de juliol al Teatre
Grec, en el marc del
festival homònim.

Eleftheria Arvanitaki, un
autèntic ídol de masses al seu
país, on se la considera una
figura de referència indis-
pensable, és la veu més cone-
guda de la rembetika, un gè-
nere musical càlid i emotiu
basat en el folklore dels antics
refugiats procedents de l’Àsia
Menor i del qual ella és pro-
motora i gran impulsora.

Pel que fa al seu nou disc,
Ola Sto Fos, la mateixa artista
el defineix com un treball
“multidimensional” que
combina diversos estils mu-
sicals. Així, Arvanitaki passa
pel sedàs de la modernitat la
rembetika i aconsegeix una
varietat de temes que van des
del pop (Para me agalia ke pa-
me) fins a les balades (Ena
tragoudi gia tin eleftheria).
Quan es porten més de 20
anys de carrera es pot mirar
enrere i veure com s’ha evo-

lucionat. Arvanitaki creu que
“he canviat molt i gens a la
vegada en aquestes dues dè-
cades. Per una banda, he
deixat la innocència que te-
nia quan era inexperta i no
sabia per on em movia. Per
una altra, segueixo tenint un
idealisme a tota prova, per-
què si em fallés estaria per-
duda. Sense idealisme no hi

pot haver cap mena d’art, és
del tot impossible”.

El nou disc d’Arvanitaki
porta la firma de diversos
compositors i cantautors,
com ara Andonis Andrikakis,
Adonis Vardis, Eleana Vrahali
o Dimitra Galani. “Sempre
m’ha agradat nodrir-me d’al-
tres estils. Per això tots els
col·laboradors del disc tenen

la seva pròpia personalitat”.
Aquests acompanyaments
han estat una constant en la
carrera de la cantant grega.

Diferents compositors
L’any 2001 va presentar

Emisión, el primer disc seu que
es va editar a l’Estat espanyol,
en el qual va reunir diversos
compositors i intèrprets, com
ara Dulce Pontes, Ismael Lô,
Teofilo Chantre o Socratis
Malamas. Dos anys després, a
Eleftheria Arvanitaki Live, pre-
sentava un duet inèdit amb la
cantant Cesaria Evora.

D’altra banda, com a bona
artista, Arvanitaki prefereix
actuar en directe. Segons ella,
“plantar-se al davant del pú-

blic i veure com et segueixen
o veure’ls disfrutar de la teva
música és el moment que
marca a tot artista. Sense ac-
tuacions en directe no hi ha
artista”.

La intèrpret grega també
parla de la pirateria i explica
que a Grècia el fenomen “és
similar o superior a aquí”.
Però no es queda aquí, i pro-
posa algunes solucions: “Cal
que es reuneixin totes les
parts en conflicte i que ce-
deixin en les seves exigències.
És clar que cal canviar el mo-
del musical, perquè fenò-
mens com Internet han fet
variar la situació”.

Oriol Broggi acosta
Tolstoi a la Beckett

Marta Monedero
BARCELONA

E
l director te-
atral Oriol
Broggi li es-
tà agafant el

gust a traslladar
narracions a l’esce-
nari. Ho va fer fa
tres anys amb ‘Els
ulls de l’etern ger-
mà’, de Stefan Zweig
a la Beckett, una
sala on ara torna
amb ‘La mort d’Ivan
Ilitx’, de Lev Tolstoi.

Una reflexió sobre la mort a
partir d’un relat no teatral
que s’explica mirant cara a
cara l’espectador, gràcies a
una fórmula que manté la
narrativitat original en pri-

mer terme. És a dir, “nosaltres
venim aquí i li expliquem el
llibre al públic”, diu Broggi,
que té la mà trencada en
aquesta mena de versions es-
cèniques a partir de textos
narratius.

En aquesta ocasió, Broggi
ho ha fet amb la seva compa-
nyia, La Perla 29, amb què s’ha
dedicat a treballar fins que
cadascú ha assumit una part
del text de La mort d’Ivan Ilitx,
la història d’un jutge burgès
“una mica bullit”, poc com-
promès i que té una malaltia
incurable. “Un home que s’a-
dona que no sap morir perquè
no ha sabut viure”.

En realitat, la vida del jutge
creada per l’autor de Guerra i
pau i Anna Karenina no és gaire
original, si no fos perquè “a-
consegueix tenir una volada
filosòfica que la fa gran”, pre-
cisa el director de la Beckett,
Toni Casares.

Òscar Muñoz, Elvira Prado i
Jacob Torres protagonitzen
aquest joc escènic en què el
text és narrat, dit, interpretat
i en algun moment també
s’escolta gravat. “Els actors de
vegades interpreten i de vega-
des fan de narradors”, mante-
nint sempre el to reflexiu de
Tolstoi. En un cantó de l’esce-
nari, Pilar Pla encarna la mort,

que toca música romàntica al
piano amb un vestit de color
cru. La resta del repartiment
du vestits d’època. “Hem am-
bientat l’acció a principis del
segle XX amb els mínims ele-
ments escenogràfics”. Per si-
tuar-lo, al principi de la funció
es passen unes escenes de la
pel·lícula Dublinesos de John
Huston, “que ens porten cap
al temps que volem mostrar,
un món on les formes són
molt importants, on sembla
que mai no passi res”.
.........................................................
‘La mort d’Ivan Ilitx’
● Sala Beckett
Del 09/06 al 26/06


