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ElComentari
J.M. Hernández Ripoll

Tothom sap, o hauria de
saber, que aquest any
se celebra el 50 ani-

versari de la Nova Cançó.
Una fita que cal considerar
històrica pel que va repre-
sentar per al nostre país,
tant socialment com artísti-
cament. Els actes de reco-
neixement envers els homes
i dones que van formar part
d’aquell corrent musical no
s’han fet esperar. Sense
anar més lluny, acabo de
rebre un disc senzill tramès
per Marta Rius inspirat en
les dones que hi van partici-
par i que, “fora d’un parell o
tres, han passat a l’oblit”, se-
gons m’explica la mateixa
Marta en una carta escrita a
mà, com les d’abans.

Aquest interessant pro-
jecte s’afegeix a una llista
d’activitats que es preparen
per retre tribut als membres
de la Nova Cançó. I, entre
ells, s’està preparant una co-
producció entre l’ICIC, el
Mercat de Vic i el festival
Acústica, que s’estrenarà a
Figueres a finals d’agost. És
un projecte ambiciós que
defuig la moda importada
de preparar concerts que

Homenatges merescuts
costen una milionada i que
només es poden presentar
una nit. Iniciatives en què
més d’un ha perdut la cami-
sa i després demana ajut als
amics via e-mail.

Existeix un cert hermetis-
me respecte de com serà
aquest homenatge. La di-
recció musical anirà a càr-

rec d’un dels productors
amb més fam de l’actualitat
i, per sorpresa, entre l’elenc
d’artistes no hi haurà cap
dels cantants més famosos
d’aquella època pretèrita.
La idea primigènia és crear
un espectacle que pugui
rodar, que no sigui d’un sol
ús com un mocador de
paper. Després de Figueres,
que és la capital cultural ca-
talana d’enguany, el mun-
tatge passarà per Vic, roda-
rà per tot Catalunya i finalit-
zarà a Barcelona, dins del
cartell del BarnaSants 2010.

Un espectacle
sobre la Nova
Cançó veurà la
llum a Figueres

La dona, protagonista al Tantarantana

‘Stereo’,unaagència
percanviardevida
Teresa Bruna
BARCELONA

El Teatre Tantarantana pro-
posa un cicle a l’entorn de la
dona, el seu univers i la seva
presència al mon actual. Va

encetar amb Eileen Shakes-
peare, de Marta Gil i diven-
dres s’estrena Stereo, escri-
ta i dirigida per Carles Ma-
llol, en col·laboració amb la
seva companyia La Soga,
una colla de joves de 30 anys
que, a més dels actors, in-
clou responsable de vestua-
ri, escenografia, llum i so.

L’argument, “barreja de
comèdia rara, ciència-ficció
i thriller tens”, parteix d’una
agència que es dedica a can-
viar vides. “Canvien el físic i
el que t’envolta, sense recor-
dar el passat”. Però un error
tècnic fa que qui s’apunta al
canvi no sap res de la nova
vida. “Li han de donar un
dossier perquè aprengui el
nom dels amics, la família,
l’amant... Finalment és pit-
jor el remei que la malaltia”
explica l’autor, alhora que
puntualitza que no és una
obra feminista ni pretén re-
flexionarsobre lasituacióde
la dona. “Senzillament, n’és
la protagonista”, diu.

Els primers a reflexionar
hanestatautor iprotagonis-

tes, que l’han anat constru-
int als assaigs d’una manera
molt cinematogràfica. “És el
nostre referent. El cinema
també és a la televisió, l’hem
mamat des de petits. Som
gent de teatre que hem cres-
cut amb el cinema”, explica
Mallol. I continua: “Als 30
anys pot passar que vulguis
canviar de vida perquè no
t’agrada el que fas o que ha-
gis aconseguit els teus pro-
pòsits i et preguntis si el que
pretenies era fer el mateix
durant 40 anys més. Cada
personatge té la seva crisi
personal i plantegem si és
preferible provar una cosa
nova que penses que és mi-
llor o aprofitar el bo del que
tens. També es pot trencar
amb tot i fugir endavant, o
anar cap al camí més fà-
cil...”. La porta és oberta.

L’única condició que els
van posar és que el públic
sortís feliç del teatre. “Crec
que riurà sense partir-se,
disfrutarà, però també que-
darà desencaixat i reflexio-
narà”, assegura Mallol. ■

La companyia La Soga està formada per un equip jove molt complet ■ MARCEL ASSO


