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Les sales de concerts són es-
pais en vies d’extinció. Les
particularitats de la música

els donen una projecció perillosa.
Quan agrada, és un art; però quan
no agrada, és soroll. En aquesta
contradicció es troba la polèmica
del tancament de La Paloma i al-
tres sales que viuen amenaçades
per les normatives.

La música és com la plastilina.
Arriben les festes i surt al carrer,
pagada amb diners públics, sense

L’art del soroll

preocupar-nos si molesten. Però
quan no toca, és una víctima
menystinguda i un arma electoral.
El problema no és fàcil de resoldre.
I encara més amb l’evidència de les
dues vares de mesurar. Els interes-
sos dels propietaris de les sales
topen amb les institucions. Inversi-
ons milionàries d’insonorització, en
campanyes de civisme, semblen no
servir per a res. Per això l’Associa-
ció de Sales de Concerts de Catalu-
nya reclama, a més implicació, la

necessitat d’entendre la música en
viu com una expressió cultural.

La solució és factible. És evident
que les sales no poden destorbar el
descans, però s’han de trobar fór-
mules per aconseguir-ho. La músi-
ca no només pot conviure amb la
vida ciutadana, sinó que és neces-
sària en un lloc com Barcelona, que
s’omple la boca quan va pel món
presumint d’un so genuí. Només
cal que els uns i els altres, s’esforcin
en aquesta causa comuna.

L’Associació de Sales
de Concerts de
Catalunya reclama la
necessitat d’entendre
la música en viu com
una expressió cultural

L’
hivern és terreny ado-
bat per als concerts
de cobla, i d’entre els

que tenen lloc durant les
festes destaca per qualitat i
rigor artístic el concert de
Reis de Sant Celoni, que va
tenir lloc diumenge al Tea-
tre de l’Ateneu. La cobla
Sant Jordi va defensar-hi un
heterogeni programa mar-
cat amb una poc dissimula-
da deliberació per l’alter-
nança entre obres de con-
tingut musical més elevat i
altres de més populars que
contribueixen a deixar un
bon record. Diada de recor-
dances a amics desapare-
guts com Max Havart, diada
de reconeixements als
amics veïns com Josep Lluís
Moraleda i diada també
d’estrenes, que per la seva
quantitat (fins a tres sarda-
nes), van carregar excessi-
vament el programa.

En l’eclèctica primera
part va destacar una exul-
tant Ventada de març,
d’Emili Saló, partitura en
què van lluir com mai els
matisos gràcies a una mi-
nuciosa contenció interpre-
tativa de la cobla. També va
ser remarcable la magnífica
Balada mediterrània de
Rafel Ferrer, amb un su-
perb Marià Franco a la te-
nora convenientment abri-
gat i realçat pel polit treball
de la resta de veus. La con-
junció instrumental es va
tornar a fer evident en una
segona part dedicada a
l’obra de Joan Lluís Morale-
da, que dirigia ocasional-
ment la formació. El recor-
regut pel catàleg d’aquest
tòtem de la composició
contemporània per a cobla
va discórrer entre la popu-
laritat de sardanes com A
l’ombra de la Rectoria i el
rigor simfònic de la simpà-
tica Rapsòdia per a piano i
cobla (amb Marta Alzina
com a solista) i la majestuo-
sitat medievalitzant de la
Suite segarrenca, veritable
joia de la literatura per a
cobla massa escadussera a
les programacions concer-
tístiques. El comiat el va
protagonitzar L’Arlesiana
de Josep Serra, propina
que va donar un oportú
contrapunt de caire vienès
a la vesprada.

Tocs de
cobla*
JosepPasqual

Constància
al Baix
Montseny

Concert de Reis
de Sant Celoni a
càrrec de la cobla
Sant Jordi

PlanetaSpregelburd
El director argentí estrena aquesta nit l’espectacle ‘Lúcid’ a la Sala
Beckett, on també hi farà un taller sobre la ‘dramatúrgia catàstrofe’

Marta Monedero
BARCELONA

Rafael Spregelburd no és
només un altre director te-
atral argentí que ha decidit
provar sort a Catalunya. Hi
ha qui el col·loca en un ni-
vell més alt que l’omnipre-
sent Javier Daulte. El cert
és que, de moment, està se-
guint una carrera catalana
semblant a la del creador de
Gore i Ets aquí?

Anem a pams. La baula
barcelonina amb l’escena
alternativa de Buenos Aires
és la Beckett, la sala de Grà-
cia on fa dos anys aterrava

Rafael Spregelburd. Hi va
fer un taller de dramatúrgia
i va convèncer el seu direc-
tor fins al punt que el va re-
comanar perquè presentés
l’obra La estupidez i fes un
taller al Festival Temporada
Alta de Girona. Del contac-
te amb una colla d’actors gi-
ronins en va sorgir la ne-
cessitat de crear un espec-
tacle. “Ens vam agradar,
ens vam trobar després a
Buenos Aires i va néixer
Lúcid”, recorda Spregel-
burd, que la va estrenar a la
Temporada Alta 2006 i
aquesta nit la porta, fins al
21 de gener, a la Beckett.

Lúcid és un joc sobre “re-
alitats simultànies” prota-
gonitzat per una família dis-
funcional formada per una
mare (Cristina Cervià), un
fill de 10 anys que es vol
morir perquè creu que ja ho
ha vist tot a la vida i la seva
germana, que li cedeix un
ronyó per salvar-lo.

Domini de les fórmules
Spregelburd sap que la grà-
cia del seu teatre radica en el
procés de creació, en el trac-
tament i domini de les fór-
mules. La naturalesa del
temps i la possibilitat d’un
encadenament no causal del

món aflora en la posada en
escena fragmentada de
Lúcid. La feina amb els ac-
tors el director la compara
amb la manera com ell tre-
balla a Buenos Aires. “Nor-
malment, les meves obres
s’assagen durant un o dos
anys, perquè a l’Argentina
poden estar tres anys en car-
tell; aquí, en canvi, l’hem pre-
paratendosmesos”.Seguint
amb les comparacions, Spre-
gelburd creu que la capital
argentina i Barcelona “s’as-
semblen teatralment perquè
totes dues s’autoabasten, és
molt difícil que hi entrin pro-
duccions de fora i l’única ma-

nera de fer-ho és a través de
salesalternativescomlaBec-
kett que permeten la creació
artesana”.

El director aprofitarà l’es-
tada a la sala per impartir
un taller sobre la dramatúr-
gia catàstrofe. Què és?
Spregelburd diu que hi ha
una certa tendència a supo-
sar que el nou teatre ha de
prescindir de la tirania de la
faula, a la qual s’atribueix la
culpa d’un cert envelliment
en l’art de la narració tea-
tral. Doncs bé, el director
mirarà de qüestionar
aquest prejudici utilitzant
analogies científiques. ■

David Planas i Cristina Cervià són dos dels protagonistes de ‘Lúcid’, que es va gestar entre Girona i Buenos Aires ■ BECKETT


