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La cantant calba, d’Eugène Io-
nesco, és una comèdia d’un hu-
mor sarcàstic i amarg que expres-
sa una realitat psicològica. És una 
obra plena de diàlegs estranys i 
frases sense sentit en què se sati-

ritza la banalitat de les relacions 
convencionals. Ens parla de la so-
ledat, del desamor i de la destruc-
ció del llenguatge; en definitiva, 
de la incomunicació.

La cantant calba va ser la prime-
ra obra escrita per Ionesco. Es va 
estrenar a París l’any 1950 i des 
de llavors s’ha anat representant 
ininterrompudament arreu, i es 
manté en el temps amb més vigèn-
cia que mai. El Teatre del Sol ja va 
representar aquesta obra la tem-
porada 1993/1994, assolint un èxit 
notable. Ara la torna a represen-
tar amb un repartiment comple-
tament renovat però amb el ma-

L’agrupació Sabadell Sardanista 
va oferir el seu concert tradicional 
de Sant Esteve, enguany celebrant 
cinquanta-una edicions amb un 
programa potent, variat, sensible 
a efemèrides i que aplegava obres 
clàssiques i de nova creació. Van 
ser interpretades alternativament 
per la Cobla Sabadell i la Cobla 
Jovenívola de Sabadell a la prime-
ra part, i conjuntament a la segona. 
El concert va ser una nova demos-
tració que la sardana i la cobla, mal-

teix director d’aleshores, Ramon 
Ribalta. Ara ens la presenta amb 
un muntatge de petit format amb 
l’escenografia d’un saló auster 
d’una casa anglesa dels anys 40. 
Un gran mirall presideix el centre 
de l’espai escènic que fa que mol-
tes vegades es puguin veure els ac-
tors en diferents perspectives. Un 
divan, butaques, poltrones i una 
biblioteca completen la petita es-
cena.

Una delícia veure el matrimo-
ni Smith que no s’escolten i cada 
un va per la seva; interpretat excel-
lentment per M. Antònia Vidal i 
Llorenç Costa; mentre la parella 

‘Ressonàncies’, 
de Jordi León, 
era un encàrrec 
previst per al 
concert de Sant 
Esteve de l’any 
passat

La Cobla, durant el concert del passat 23 de desembre al Teatre Principal / VICTÒRIA ROVIRA

dels Srs. Martin no es reconeixen 
i troben curiós coincidir en tantes 
coses; representada perfectament 
per Bruna Feliciano i Manu Fuster. 
I acaben d’arrodonir aquesta casa 
de personatges incoherents la mi-
nyona insolent, Cristina Suàrez, i 
el bomber que apaga tots els focs, 
un paper amb un monòleg difícil 
d’interpretar que Xajo Gorina ex-
pressa perfectament i quasi sen-
se respirar. Tots ells amb unes in-
terpretacions que defensen amb 
nota alta els seus complicats i es-
tranys personatges. Un clàssic del 
teatre de l’absurd que s’ha conver-
tit en una joia teatral.

L’actor Llorenç Costa interpreta 
el senyor Smith a l’obra ‘La can-
tant calva’ / CEDIDA

El concert tradicio-
nal de Sant Esteve, 
celebrat el 23 de 
desembre, comme-
morava el centenari 
de Ricard Viladesau, 
compositor consi-
derat un dels grans 
intèrprets de tenora
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grat uns circuits reduïts i a vegades 
inadvertits respecte d’altres gène-
res musicals cultes, es mantenen 
vives i gaudeixen de bona salut. 

Ho corroboraven les dues estre-
nes de Joan Lluís Moraleda i Jor-
di León, mestres indiscutibles i 
pilars de referència, i el Tiet Ferri-
ol de Marc Timón, baluard com-
positiu actual d’aquest i altres gè-
neres amb un ventall cada vegada 
més ric discursivament, mantenint 
un respecte perceptible a l’estruc-

tura bàsica de la sardana. L’Ofre-
na al poeta Joan Brossa del primer, 
evocativa a partir d’uns poemes 
del poeta i amb una ambició sim-
fònica important, i també Resso-
nàncies del segon, dirigida pel ma-
teix Jordi León, van ser mostraris 
de diversitat i dialèctica en la ins-
trumentació. La de León, la seva 
primera escrita per a dues cobles, a 
més, en els seus 99 passos llargs ho-
menatjava l’entitat Sabadell Sar-
danista amb la cita de la coneguda 
sardana de Serra que du el nom de 
la ciutat. El bis final també li va per-
tànyer en una prestació global pro-
teica i enèrgica que participava de 
l’èpica present en aquest concert. 
També hi figurava l’element pro-
gramàtic en l’original Girona 1808 
de Ricard Viladesau, inclosa com 
Alt Empordà en ocasió del seu cen-
tenari de naixement. 

Amb els seus directors al capda-
vant i sense, les dues cobles va as-
solir un estàndard sonor molt sa-
tisfactori, ben treballades en el 
conjunt i en les individualitats amb 
una concertació eficient i seducció 
en els diàlegs entre tibles i tenores 
o la grandiositat d’alguns tutti. La 
precisió també va determinar de-
talls com els jocs de mordentes i tri-
nats en la difícil De Calonge a Pala-
mós de Ros-Marbà o els sforzandi 
de Mar tan blau de Pons. Jordi Sau-
ra va arrodonir la festa musical amb 
les seves brillants i documentades 
locucions, de sana ironia i un es-
perit reivindicatiu indestriable del 
context polític actual. El groc tam-
poc hi va faltar. 

51è Concert de Sant Esteve. 
Obres de Borgunyó, Pons, Serra, 
Timón, Moraleda, León, Martínez 
i Comín, Ros-Marbà, Viladesau. 
Cobla Sabadell i Cobla Jovenívola 
de Sabadell. Bernat Castillejo i 
Gerard Pastor, directors.
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‘La cantant calba’, d’Eugène 
Ionesco. M. Antònia Vidal, Sra. 
Smith. Llorenç Costa, Sr. Smith. 
Bruna Feliciano, Sra. Martin. 
Manu Fuster, Sr. Martin. Xajo Go-
rina, Capità de bombers. Cristina 
Suárez, Criada.
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