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ElComentari Pep Blay

Com a crític em sento incapaç
de ser objectiu per analitzar
Les cançons tel·lúriques, el

disc nou de Roger Mas. D’entrada,
perquè la seva veu greu em sembla
tan preciosa que encara que cantés
qualsevol cosa, m’agradaria. Afor-
tunadament, l’obra del solsonès no
és qualsevol cosa, sinó pura delica-
tessen, melodies que sorgeixen del
pou dels sentiments i interpretades
des de molt endins. Música èbria
d’ànima. Cançó pura, pròpia, bella i

Roger Mas: la connexió amb la Nova Cançó

intel·ligent. D’entrada, sorprèn que
avui dia hi hagi un artista jove que
aposti directament per la cançó
com a gènere. Ningú de les últimes
generacions no és un hereu tan di-
recte de la Nova Cançó catalana i
amb una sonoritat tan moderna.
Com Lluís Llach, beu de les fonts
clàssiques i es renova amb l’avant-
guarda. Com Maria del Mar Bonet,
barreja músiques del món (especi-
alment mantres i ecos hindús) amb
la Mediterrània. Com Sisa, flirteja

amb una galàxia pròpia i surreal.
Com Raimon, interpreta els poetes
antics sense manies ni complexos.
Costa imaginar algú de trenta anys
que afronti amb tal valentia, natu-
ralitat i modernitat els poemes del
llibre Al cel, de Jacint Verdaguer.
Un nom que segur que espanta els
de la seva generació, però si s’es-
colten els versos en boca de Roger
Mas, tant se val si el seu català és
del XIX o del XXI. Sona bonic i d’ara.

També recupera els Goigs de la

Mare de Déu del Claustre de Sol-
sona o el Ball de gegants per re-
convertir-los en elegants peces
contemporànies, de vegades re-
cordant Goran Bregovic, Pascal
Comelade o la foscor de The Cure,
donant-li categoria d’art d’elit a la
nostra música popular. En definiti-
va, Roger Mas ha creat un nou
clàssic de la discografia catalana,
bevent de les seves/nostres arrels
més profundes: per això són can-
çons tel·lúriques.

Lasalutdel teatre

“Una nit, en temps immemorials,
un grup d’homes estaven reunits
en un pedregar per escalfar-se
entorn un foc i contar-se històries.
De sobte, un d’ells va tenir la idea
d’aixecar-se i utilitzar la seva
ombra per il·lustrar el seu relat.
Ajudant-se de la llum de les fla-
mes, va fer aparèixer sobre les pa-
rets personatges més grans que
els de la realitat. Els altres, enllu-
ernats, van reconèixer de seguida
el fort i el feble, l’opressor i l’opri-
mit, el déu i el mortal”. Amb
aquestes paraules, signades per
Robert Lepage, Emma Vilarasau
va llegir el Manifest internacional
que celebra el Dia Mundial del Te-
atre, davant el Romea, la fundació
del qual ha organitzat un grapat
d’iniciatives, com la divertida ex-
posició I els actors també es ves-
teixen al Romea, una col·lecció
d’alguns dels vestits que han uti-
litzat grans actors que han estre-
nat aquí, alguns dels quals –Carles
Canut, Mingo Ràfols, Boris Ruiz i
Josep Maria Pou– feien també de
mestres de cerimònies presentant
les peces de l’exposició.
A aquest cronista li va tocar amb
Boris Ruiz, esplèndid, que va con-
tinuar fent bromes sobre si eren
els originals o trucats els vestits
del seu col·lega i amic Carles
Canut. Entre la guia per l’exposi-
ció i la lectura del manifest, l’em-
presari teatral Daniel Fernández
va fer una lloança de la professió,
del bon moment que viu el teatre
en comparació amb altres sec-
tors, “com els del totxo, els bancs
centrals i els especuladors”. Un
bon moment, amb què el regidor
de l’Ajuntament Jordi Martí va co-
incidir, accentuant la bona res-
posta dels espectadors i la carte-
llera diversificada que té Barcelo-

na. Martí també va destacar el
propòsit de tirar endavant un
espai estable de circ i arts parate-
atrals a la ciutat.

La visió més optimista contras-
tava amb un altre manifest, llegit a
l’atri de l’Institut del Teatre per
l’AADPC (Associació d’Actors i Di-
rectors Professionals de Catalu-
nya), en què els actors Manel Bar-
celó i Ferran Rañé van denunciar
la precarietat laboral i econòmica
del sector, així com el voluntaris-
me i l’amateurització persistent de
la professió.

Dues visions oposades, que no
deixen de reflectir el dinamisme
d’un sector inquiet, gens cofoista,
que ha patit dificultats ancestrals i
que es mou entre la iniciativa pri-
vada i un excés d’oferta pública.
Malgrat totes les crítiques, la Fun-
dació Romea s’està mostrant sin-

gularment activa en iniciatives.
Ahir mateix, coincidint amb la cele-
bració internacional es va lliurar el
4t premi de textos teatrals, que
convoca la Fundació Romea. El
guanyador d’enguany ha estat el
conegut actor i dramaturg Josep
Julien, protagonista de La presa, de
Connor McPherson, amb direcció
de Manel Dueso, i autor de l’obra
Sex n’drugs n’Johan Cruyff, que va
guanyar el premi Octubre de teatre
el 2006 i que va representar al Ver-
sus Teatre. L’accèssit ha estat per
l’actriu Mar Monegal, infermera
d’urgències de l’Hospital del Mar.

Propostes que aportaran les
idees noves, que proposa el mani-
fest de Lepage, que acaba de ma-
nera poètica: “És veritat que, de
tant jugar amb foc, l’home corre el
risc de cremar-se, però també
d’enlluernar i d’il·luminar”. ■

Emma Vilarasau va llegir ahir el manifest del Dia Mundial del Teatre escrit per Robert Lepage ■ PACO AMATE

L’actor i dramaturg
Josep Julien ha
guanyat el 4t premi
de la Fundació Romea
detextosteatrals

David
Castillo

LaCrònica

Yvonne, princesa de
Borgonya
De Witold Gombrowicz
Teatre Lliure, 27 de març

Ser príncep i dir-se Felip
és tenir tots els núme-
ros per ser un sòmines

desganat. El de Borgonya,
però, té la grandesa de re-
bel·lar-se i exercir el grau
més impensable de llibertat.
Desafiant les lleis de la natu-
ra i del sentit comú decideix
de casar-se amb un esguer-
ro. Abans els reis s’envolta-
ven de personatges defor-
mes com a mascotes porta-
fortunes (nans, geperuts,
baldats o folls). Els estigmes
que ornaven el cos d’a-
quests éssers malgirbats
servien per ressaltar les har-
monioses proporcions que
presidien la vida cortesana:
amb la seva deformitat des-
tacaven el món sense tares
de palau i la perfecció
moral, mental i física dels
seus habitants. Gombro-

wicz, però, no fa de l’estrafe-
ta Yvonne una menina bar-
roca ans una princesa reial, i
enfoca el mirall cap a la cara
més fosca de l’esperit humà.

Lluny de destacar per les
seves habilitats com els bu-
fons d’abans, la noia no par-
la. La ballarina Rosa Muñoz
atorga al personatge la inex-
pressivitat que reclama amb
el seu obstinat silenci, mira-
da enigmàtica, actituds in-
convenients i gestos letàr-
gics, un prodigi d’aspror co-
municativa. Per contrast,
Ivan Benet construeix amb
autoritat l’incòmode prín-
cep, empès a no parar de fer
per contrariar-ho tot. Joan
Anguera fa un camarlenc di-
vertidament engolat, que
acompanya com cal el rei,
ponderat Lluís Marco, men-
tre Àngels Poch broda una
reina prudent que acaba
fent ganyotes monstruoses
per assemblar-se a la seva
jove. Una peça difícil que
Ollé resol amb elegància i
netedat, bé que l’espectacle
se li esbrava en el tram final,
perjudicat per una pausa in-
necessària. L’escena de dis-
posició central dóna pulmó
al muntatge, amb un bell
terra il·luminat per sota on
s’eleven o s’ensorren plata-
formes que indiquen canvis
d’espai o d’intenció.
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‘Yvonne...’ és una
peça difícil que
Ollé resol amb
elegància


