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E
n la història de la mú-
sica, la cobla és, en la
seva configuració ac-

tual, un fenomen modern.
Malgrat això i també mal-
grat moure’s en un espai
geogràfic tan concret, la
formació li ha tret prou suc
als seus poc més de cent
anys de vida. Des del punt
de vista artístic i estètic,
cada dia es produeixen no-
tícies en aquest sentit, i
demà al vespre també es
podrà comprovar des del
punt de vista històric. Con-
cretament a Girona, on
Jordi Puerto presentarà el
Diccionari de cobles, el seu
darrer estudi bibliogràfic
que, prologat per Salvador
Brotons, ha publicat la
col·lecció Mos.

No és la primera vegada
que Jordi Puerto sorprèn
amb una feina minuciosa
com aquesta. Després
d’abordar les colles sarda-
nistes, Puerto s’ha abocat a
explicar la història de la
cobla a través d’un treball
que ha anomenat dicciona-
ri, però que és en realitat
un veritable tractat històric
sobre l’evolució de la for-
mació instrumental. Un es-
tudi complet que es remun-
ta al segle XIV per visionar
els seus orígens, amb els
quals destrueix la vincula-

ció que a hores d’ara s’esta-
bleix gairebé obligatòria-
ment entre sardana i cobla.
S’entreté especialment en
la configuració de les for-
macions tant des del punt
de vista instrumental per
tal d’explicar l’evolució del
gust estètic al llarg dels se-
gles, com també des del
punt de vista nominal, de-
tallant moltes de les planti-
lles que les van configurar i
traient de l’anonimat molts
dels instrumentistes que
també han escrit la història
de la música catalana des
d’aquest àmbit.

Més de mil cobles i al-
guns centenars d’intèr-
prets que expliquen la his-
tòria d’un fenomen made
in Catalunya amb projecció
i ambició internacionals.
Passat i present recollits en
una edició amb què Jordi
Puerto regala les prestat-
geries i llança la cobla al
futur.

Tocs de
cobla*
JosepPasqual

Cobles en
ordre

El ‘Diccionari de
cobles’ repassa la
història i es
projecta al futur

Entrevista: Jordi Martínez Cada nit interpreta el seu personatge a
‘Un roure’ amb un coprotagonista diferent que no sap de què va l’obra

“Fem un espectacle
per a col·leccionistes”
Teresa Bruna
BARCELONA

El coneixem moltíssim: ha repetit
de cambrer al bar del Xato i al Tra-
muntana, dos llocs que freqüen-
tem. Però costa trobar un actor
amb tants registres com en Jordi
Martínez, que ha treballat amb Jo-
glars, Zitzània Teatre, Cia. Paco
Moran, Comediants, Cia. Lluís
Homar, Monty & Cia... Ara està
ficat en una aventura insòlita: cada
dia acompanya a l’escenari un actor
o actriu diferent, que no té ni idea
de l’argument ni de què haurà de
fer. Parlem d’Un roure, de Tim
Crouch, que ha dirigit Roser Bata-
lla. Es va estrenar a l’octubre al Club
Capitol i comencen les anècdotes.

Gaires ensurts?
No, al contrari! És un tresor, cada
actor obre un munt de possibili-
tats. Per a mi és una experiència ir-
repetible, no hi havia passat mai.
És un espectacle de col·leccionista!

Cada dia la funció surt diferent?
Hi ha un text escrit, però l’actuació
canvia segons l’estat d’ànim en què
arriben els actors. Hi ha una cons-
tant: tots vénen amb el cul una
mica apretadet. Però alguns es dei-
xen anar abans que altres i això va
definint la interpretació.

I ningú en sap res de res?
Els faig una xerradeta de 10 mi-
nuts abans de començar. No els
dic el tema, eh! Els dic que a esce-

na sabran què està passant en el
moment present, però no tindran
ni idea de què passarà dues frases
més enllà. Aquest estat els fa mas-
tegar el text i parlar d’una manera
concreta. És un tresor, de debò.

La gent deu venir més d’un cop...
I tant, molts han repetit. Però no
amics, eh! Hi ha espectadors que
si l’han vist amb un actor, tornen
per veure-la amb una actriu.

Us deuen passar coses curioses...
Moltes! Jo sóc hipnotitzador i dic
al públic: “Demanaré voluntaris,
però no vingueu”. Doncs un dia
una persona es va aixecar, volia
que la hipnotitzés! Potser volia
anar a la sala 1, on hi ha l’Anthony
Blake, i li van donar l’entrada
equivocada. Li vaig haver de dir:
“Pari, senyora!” És que amb un
m’hi atreveixo, però amb dos...

I amb els actors passen coses?
Sorpreses! Mira, en Jordi Bosch és
un magnífic actor dramàtic, però
té el vessant còmic a flor de pell. I
amb aquell posat seriós, feia més
evident la part d’humor del text.
La reacció del públic ens ho deia.
En canvi, en Bruno Oro, que fa
riure tant, es va emocionar mol-
tíssim, va plorar. Hi ha una escena
en què jo estic cridant i l’actor parla
amb un micro. El dia que va venir el
Banaco [Jordi Banacolocha], li dic:
“Tu suau, seguidet” i ell , en veure’m
cridar, cridava més i pel micro. Al
final vam haver de frenar!

Home, té un cert dramatisme. A mi
em vas agradar molt a ‘Uuuuh!’
Doncs ara n’hem fet una pel·li, El
pallasso i el Fürher. Va guanyar el
premi de públic del Festival
d’Igualada, i al Festival de Vallado-
lid va tenir unes crítiques especta-
culars. Estem molt contents. Del
repartiment del teatre només hi
som en Ferran [Rañé] i jo. Ha sor-
tit una cosa xula, xula. I és que el
personatge del Ferran era preciós,
tenia l’oportunitat de fer de pallas-
so, de fer comèdia i de fer drama.
Quan t’arriba un personatge que
et permet passar per tot aquest
ventall de registres, és un regal.

Tu també has fet de pallasso!
He fet circ amb el Monty, el meu
nebot, tres muntatges. Però vaig
tornar a recollir-me al teatre i ell va
seguir fent de pallasso. Ara és el di-
rector artístic del Circ Price de Ma-
drid, aquell estable que han fet.

Diu que aquí també en faran un...
Aquesta és la idea, però sembla que
calgui fer-ho tot primer a Madrid
perquè es decideixin. I mira que
aquí hi ha gent de circ bona, bona.
Vaig estar molt involucrat en
aquest món; ja saben que seré pa-
llasso tota la vida. I estic convençut
que vaig tornar al teatre sent més
bon actor, perquè els pallassos
tenen unes disciplines que van molt
bé, com saber escoltar com sona el
públic, el sentit del ritme, de la im-
provisació, del gag. Són coses que
t’ajuden a tirar milles al teatre. ■

Ho vas preparar sol amb la Roser?
Tenia un parell de sparrings fins
que vaig tenir clar el text i l’ordre de
la meva feina. Llavors vam anar a
buscar gent fresca a l’Institut i
amics relacionats amb el teatre, per-
què passessin per aquesta experièn-
cia i així jo vaig anar polint detalls.

Per què creus que Tim Crouch va
escriure una història així?
M’agrada que em facis aquesta pre-
gunta! Tots els actors han pensat
que no viuran mai més una experi-
ència com aquesta i han evitat la in-
formació. Vénen verges i quan
s’acaba, entenen per què havien de
venir verges. Aquest estat de no
saber què farà d’aquí a 10 segons va
molt bé al personatge. És un home
abatut que passa per un moment
en què està perdut i puja a l’escena-
ri perquè ha vist l’hipnotitzador.
Crouch sap molt bé què escriu. Té
ganes de jugar, de dir: “Us ensenya-
ré les entranyes del teatre”.

Crouch ha vist la vostra versió?
No. I sé que anirà a Madrid. M’agra-
daria anar-lo a veure i aconseguir
que vingués a veure’ns.

I el porteu a veure Mamma Mia que
hi surt la Roser! No sé com ho feu
per ser a tot arreu. Quan dorms?
Dona, ara ja hem acabat de gravar
Vendelplà! Hi haurà un final de
festa potent! Estic molt content
amb la sèrie, m’agrada, eh, el Paco!
És un vividor que va amunt i avall i
el primer que li surt és el que agafa.

El Paco no ha tornat al súper. És en Jordi Martínez en una fruiteria al costat de l’AVUI. Li van regalar un enciam de fulla de roure, per fer honor al títol ■ RUTH MARIGOT




