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Oci, temps lliure, 
vida & cultura

Roger i Joan Pera interpreten Mozart fill i Mozart pare / LLUÍS FRANCO

A Catalunya, la Simfònica del 
Vallès està renovant el format 
de concert. Si més no, el vesteix 
i l’atansa a una experiència més 
rica sumant-hi altres canals artís-
tics per oferir espectacles que ju-
guen amb la multimodalitat. És a 
dir, amb la coordinació de diver-
sos canals simultàniament com els 
jocs de llums, la música, el text, el 
gest i l’escena –i un ample suport 

de possibilitats audiovisuals–. Les 
resultants, en general, són propos-
tes molt ben travades sobre el pa-
per i en la seva realització. Quel-
com que diu molt d’una orquestra 
que funciona com a cooperativa, 
davant altres formacions nodri-
des amb fons públics de l’ecosis-
tema musical català –i espanyol–. 

En aquest sentit, i com en els 
concerts sobre bandes sonores 
musicals de pel·lícula, l’OSV ha 
tornat a encertar de ple en el for-
mat i el contingut de Papà Mozart. 
És un espectacle amb bons fona-
ments textual, musical, actoral i de 
direcció. Àgil i entretingut a partir 
d’un guió de Sergi Belbel, es basa 
en una selecció de cartes entre 
Mozart i el seu pare, que són inter-
pretats per dos grans actors com 
Roger i Joan Pera en una doble es-
tranya parella: la de ill i pare inter-
pretant uns altres ill i pare.

Les pròximes 
funcions de ‘Papà 
Mozart’ seran a 
Figueres el 16 de 
març, el 22 de 
març a Terrassa 
el 23 a Llinars, i 
el 24 de març a 
Lloret de Mar

TEATRE MUSICAL  L’espectacle de la Simfònica ‘Papà Mozart’, 
amb Roger i Joan Pera com a protagonistes, es va 
estrenar el divendres 8 de març al Teatre de 
la Faràndula, on va fregar les entrades exhaurides

Dues històries 
en clau familiar
Albert Ferrer Flamarich  •  @albertfflamari1 #Simfònica #PapaMozart

‘Papà Mozart’ amb obres de 
Leopold i Wolfgang Amadeus 
Mozart. Roger Pera, W. A. 
Mozart. Joan Pera, L. Mozart. 
Sergi Belbel, guió. Carles Pachón, 
baríton. Júlia Llongueras, soprano. 
Carles Marigó, piano. OSV. Rubén 
Gimeno, director musical. Miquel 
Gorriz, director d’escena.

LA FARÀNDULA // 8 DE MARÇ DEL 2019

No t'ho perdis

Aquest dimecres 13 de març al Casal Pere 
Quart l’actriu Gemma Reguant recitarà 

poemes de diferents poetesses com 
Maria Antònia Salvà, Clementina Arderiu, 
Rosa Leveroni, Montserrat Riba Romeva 

o Felícia Fuster. L’acte, que es farà a les  
19 h, es troba dins de les diferents activi-

tats al voltant del Dia de la Dona.

El recital ‘Dones poetes’, 
al Casal Pere Quart
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Roger Pera, sota el 
paper de Wolfgang 
Amadeus Mozart, 
interpreta el famós 
compositor en 
diferents períodes 
de la seva vida, des 
de Mozart nen, amb 
poc més de 6 anys, 
fins a l’edat adulta, 
pocs dies abans de 
la mort del seu pare 
/ LLUÍS FRANCO

Una proposta 
arriscada i 
creativa d’una 
orquestra que 
funciona com 
a cooperativa: 
l’OSV 

La Colla de Sabadell està en 
boca de tothom amb motiu de 
l’aniversari de la seva creació. 
Però tot i això, encara queden al-
gunes obres per descobrir de les 
desenes que van crear els mem-
bres d’aquesta mítica colla. És el 
cas d’algunes obres de teatre breu 
del poeta i escriptor Joan Oliver, 
més conegut com a Pere Quart. 
I aquest 13 de març, a l’escena-
ri Joan Brossa de Barcelona, s’es-
trenaran dues d’aquestes obres 
breus. Es tracta de Tercets, un re-
cull de dues obres de poc més de 
tres quarts d’hora de Joan Oli-
ver. La primera, Tercet en re, ex-
plica com un escriptor s’enfron-
ta a un full en blanc, a la por de no 
estar inspirat i a tot allò que el dis-
traurà per dissimular la seva falta 
d’inspiració. És un monòleg que 
interpreta l’actor Santi Ricart, 
molt vinculat a Sabadell, ja que hi 
viu des de fa anys. Tal com explica 
Ricart, tot i ser una temàtica molt 
present avui dia –la falta d’inspira-
ció sempre present– es nota que 
el text és el que més ha notat el pas 
del temps. La segona, Gairebé un 
acte, l’interpreten Miquel Agell, 
Gemma Brió i Queco Novell. Una 
parella fa plans per al seu casa-
ment, quan apareix un antic amic 
del noi, que complica la situació.

La direcció arriba de la mà 
d’Artur Trias, que explica que un 
dels motius pel qual s’han esco-
llit aquestes obres és que són poc 
conegudes entre el públic. “S’in-
terpretaran per primera vegada”, 

Queco Novell, Gemma Brió, Santi Ricart i Miquel Agell / CEDIDA

L’escenari Joan Brossa estrena 
‘Tercets’, dues obres breus del 
poeta Joan Oliver
Jaume Mas Roma  •  @jmasroma  #ColladeSabadell

indica Trias, que afegeix: “Abans 
no estava ben valorat el teatre 
curt”. Amb tot, el director reivin-
dica que no per això deixen de te-
nir “una gran categoria literària”. 
Les dues obres, tot i estar escri-
tes amb 20 anys de diferència, són 
de temàtica i estil molt semblants, 
són dues comèdies. La prime-
ra, una comèdia més en estat pur, 
i la segona, amb tocs de melodra-
ma, dins del gènere del teatre de 
l’absurd, també giren al voltant 
del conflicte d’un triangle amo-
rós. Segons Trias, “val la pena re-
cuperar aquestes obres, és un dels 
grans poetes del nostre país, i ja 
que aquest any era l’aniversari de 
la Colla no podia anar millor”. 

L’espectacle, que aprofita l’any 
de la Colla, estarà a l’escena-
ri Joan Brossa fins al 31 de març, 
però també passarà per Sabadell 
al maig.

‘Tercets’ també pas-
sarà per Sabadell el 
dissabte 11 de maig. 
Ho farà al Teatre 
Principal a les 21 h. 
L’espectacle, a més, 
inclourà una post-
funció amb l’equip 
artístic i el públic

El desenvolupament d’aquesta 
mena de biopic teatral sobre Mo-
zart arriba fins a la mort de Leo-
pold el 1787. Apel·la als vincles 
d’infància i familiars en el reflex 
d’una història humana, amb bar-
reja de realitat i ficció, tocs de pa-
ròdia i temes diversos com la mort 
des de la quotidianitat, la consci-
ència de l’artista, les limitacions 
d’una societat jerarquitzada i la 
difícil autosuficiència econòmica 
i personal. Dirigit a un públic molt 
divers, la direcció de Miquel Gor-
riz sap confegir un accentuat re-
lleu al vessant humà, còmic i trà-
gic de la relació. A més, soluciona 
punts difícils com les intervenci-
ons en escena del baríton Carles 
Pachón i la soprano Júlia Farrés, 
presentats com a projeccions de 
la ment mozartiana. 

La il·luminació canviant, tant 
en els diàlegs com en els interlu-

dis musicals, reforçava l’embolcall 
multimodal i participa en un ritme 
que, no obstant això, no dilueix 
certa sensació de certa segmenta-
ció per la considerable quantitat 
de text. Per la seva part, la selec-
ció musical a càrrec del president i 
música l’orquestra, Jordi Cos, co-
hesiona la posada en escena in-
cloent un tast –a vegades massa 
fugaç– de la majoria de gèneres 
abordats per Mozart. Peces molt 
conegudes pel gran públic amb al-
tres pròpies del repertori seguien 
un ordre que obria possibilitats 
semiòtiques en la intenció drama-
túrgica. Un exemple: la inclusió de 
la Simfonia concertant per a violí, 
viola i orquestra després d’un sen-
tit diàleg entre els Mozart.

Per últim, l’al·licient d’una tro-
bada post-concert entre els ac-
tors i el públic va arrodonir una 
funció satisfactòria en tots els as-
pectes menys en un de fonamen-
tal: la recreació musical. Sota la 
batuta de Rubén Gimeno, que 
com a extitular només dirigeix 
l’OSV programes en sessions de 
bandes sonores musicals –cap 
programa de concert amb gran 
repertori–, l’OSV va oferir un ni-
vell de conjunt baix. Tristament 
baix: cordes desafinades, retards 
en el tempo i un lleuger caos en les 
textures davant l’ofici d’un Ru-
bén Gimeno que no semblava ser-
ne la causa: algunes indicacions 
agògiques i la voluntat de con-
juntar-los es percebia fàcilment 
(atacs, sforzandi). 

Fos quin fos el motiu, l’OSV no 
es pot permetre distar del seu mà-
xim nivell en un projecte de l’am-
bició artística i ressò com aquest. 
I menys amb el Teatre de la Faràn-
dula absolutament ple i un pro-
grama que s’exportarà a altres po-
blacions. Els esforços en la gestió 
i programació de la darrera dèca-
da, encara no prou reconeguts per 
la majoria de la crítica musical, po-
den anorrear-se fàcilment sense 
manllevar l’etiqueta d’orquestra 
mediocre que encara li pengen al-
guns. I el que és pitjor: corrobora 
la irregularitat com una caracterís-
tica d’aquesta formació. Desapro-
fitar produccions tan esforçades i 
atractives com Papà Mozart pot 
suposar una sentència i un risc que 
voreja el suïcidi artístic.
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