
AVUI44 DIJOUS, 1 DE FEBRER DEL 2007Cultura i Espectacles

Mendelssohn, (1824), la seva
primera per a gran orques-
tra de factura encara clàssica
amb premonicions schu-
mannianes quan els vents
reben escadusserament un
tímid protagonisme.

Un dia després, la Simfò-
nica del Vallès oferia un con-
cert barroc dirigit pel violi-
nista Corrado Bolsi amb lluï-
ment de dos músics: Ricard
Borrull, brillant en el Concert
per a flautí en do major de
Vivaldi, i el solista d’oboè de
l’OSV, l’admirat Òscar Diago
en el BWV 1060 de Bach
que, per tècnica, expressivi-
tat i ideari estètic, el confir-
mava com un artista de la
més alta categoria.
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M
arquen aquest con-
cert el dinamisme
del director anglès

Robert King i l’excel·lència
del Cor Madrigal que co-
manda Mireia Barrera units
en la Missa in tempore belli
de Haydn (1796), una mos-
tra de la serenor aristocrà-
tica de Haydn al tram final
de la vida en resposta a les
convulsions del seu entorn.
Napoleó amenaçava Viena i
l’obra volia ser alhora una
reflexió i un clam.

La valoració global és del
tot positiva per l’estil i la cor-
relació de forces. El gest me-
cànic de King va esperonar
l’Orquestra, els primers faris-
tols (formidable el cellista
Nabi Cabestany), un bon
quartet vocal –el baríton
Iñaki Fresán i tres compe-
tents cantants: Carolyn
Sampson, Hilary Summers i
Charles Daniels– i el Cor Ma-
drigal que va tenir una pres-
tació entusiasta i justa amb
un bon equilibri intern.

El concert l’obrien l’in-
transcendent Obertura en re
major de Josep Duran (1730-
1802) i la Simfonia núm. 1 de
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Atrapadesdinsel‘loft’
‘Interior anglès’, de Jordi Coca, a la Sala Muntaner

Teresa Bruna
BARCELONA

Jordi Coca és un autor feliç-
ment viu, conegut, present
als àmbits culturals, inte-
ressat –sense atabalar– pel
desenvolupament drama-
túrgic de les seves obres, ca-
talà... En definitiva, un pri-
vilegi per als que aposten
per una història feta a casa,
escrita amb solidesa i capaç
de lluir la riquesa literària
de l’idioma. És el cas de
Joan Maria Gual, que ha es-
collit posar en escena Inte-
rior anglès, un text que
Coca ha publicat recent-
ment (Arola). També de la
Sala Muntaner, que s’ha in-
teressat pel projecte, i hi
han col·laborat amb entusi-
asme Carme Santa i Mireia
Chalamanch, les intèrprets,
vivint a la pell tots els mati-
sos dels personatges. El
camí s’ha fet sense presses i
finalment avui s’estrena a la
Sala Muntaner, on farà tem-
porada fins al 4 de març.

L’argument es planteja a
partir del retrobament entre

una viuda que s’ha cruspit el
patrimoni del seu marit per
comprar-se un loft i la seva
filla, que li retreu aquest i al-
tres fets. També es llegeix
com a teatre dins del teatre,
perquè podrien ser dues ac-
trius que fan de mare i filla
o dues actrius que són mare
i filla: “Comença sent una
història real i evoluciona
cap a una obra de teatre. Hi

ha un joc amb el públic, es
deixen anar falses pistes i
es dosifica la informació per
deixar el final obert”, diu
Coca, que es declara “conti-
nuador del llenguatge de
Palau i Fabre, intens de sen-
timents, auster i sense ex-
pansió de paraules”.

A través de les converses
es trasllueixen característi-
ques de la societat dels úl-

tims 20 anys. “Han passat
més coses de les que sem-
blen, però no hem tingut va-
lentia per afrontar-les i les
hem amagat sota la catifa.
Ja tenia ganes de parlar de
la nostra generació adme-
tent que ho hem fet mala-
ment, que hem estat pactis-
tes i que ens ha absorbit la
nostra pròpia proposta. Va
morir al llit...” diu Güell. ■

Carme Sansa i Mireia Chalamanch, mare i filla a l’obra ‘Interior anglès’ ■ DAVID RUANO


