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ElComentari Pep Blay

He rebut un disc de Sílvia
Comes i me n’he alegrat
molt. Trobava a faltar una

de les veus més belles que ha
donat el nostre país, la que vaig
descobrir quan va donar tota la
personalitat a un clàssic dels Sopa
de Cabra com Instants del temps.
La Sílvia va construir tot un món
propi dins el món de la cançó, tot
fent tàndem amb la Lídia Pujol.
Però ja fa anys que van deixar cór-
rer aquell projecte que va donar

Sílvia Comes arriba

fruits saborosos com El conte dels
dos suïcides. Les dues veus van
quallar en dos àlbums carregats de
poesia i voluntat estètica, i als quals
el temps no ha fet gens de mal: el
primer s’anomenava, simplement,
Sílvia Comes & Lídia Pujol, i el
segon Al entierro de una hoja seca
van dos caracoles. L’alternança de
català i castellà i la barreja de Gins-
berg i Gil de Biedma amb textos
propis va marcar un camí que va
durar fins al moment en què les di-

ferències entre les dues cantants
van superar els punts en comú.

De la Sílvia n’havia perdut la
pista fins ara, amb motiu de la pu-
blicació de Faro, un àlbum ple de
veu, molta, molta veu. Una veu
amb cos, amb força, d’aquelles que
fan posar la pell de gallina quan
proclamen els sentiments i les pors
que es porten endins. Els arranja-
ments són d’un clàssic intemporal
entre el jazz i el pop, al servei de
potenciar el millor que té: la veu.

Però el que més m’agrada de
Faro és la sensació que Sílvia ha
volgut alliberar-se d’ella mateixa i
exposar les millors paraules que ha
sabut escriure, perdent la por als
versos i mostrant emocionant i
emocionada una relació d’amor i
convivència entre dues persones
(Tú estufa, yo frío), el sentit retrat
d’una dona maltractada (Mujer en
ruinas) o una Carta d’amor en què
estimar l’altre comporta estimar-se
un mateix. Senzillament, arriba.

La Sílvia ha volgut
alliberar-se d’ella
mateixa i exposar les
millors paraules que
ha sabut escriure,
sense por als versos
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SANT CELONI
● 22 h, Ateneu, cobla Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona (concert).

DISSABTE 10
BARCELONA
● 18 h, pla de la Catedral, cobla
Marinada.

CARDEDEU
● 17.30 h, pl. de la Llibertat,
barri Poble-sec, cobla Ciutat de
Terrassa.

CERDANYOLA
● 22 h, a l’Ateneu, carrer Indús-
tria, 38, cobla Els Montgrins
(concert).

MANRESA
● 18.30 h, pl. de Valldaura,

cobla Contemporània.

DIUMENGE 11
BARCELONA
● 12 h, pla de la Catedral, cobla
Popular; parc de la Guineueta,
cobla Ciutat de Terrassa; L’Audi-
tori, cobla Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona (concert).

MATARÓ
● 18 h, Teatre del Foment Ma-
taroní, carrer Nou 11, cobla Ciu-
tat de Cornellà (concert).

BLANES
● 12 h, pg. del Mar. Cobla a de-
terminar.

CAMBRILS
● 18.30 h, parc del Pescador,
mitjans mecànics.

CELRÀ
● 11.30 i 16 h, pl. de la Fàbrica,
cobles Mediterrània, La Bisbal
Jove i Ciutat de Girona (aplec).

CERDANYOLA DEL VALLÈS
● 11 h, recinte Piscina Coberta
i a les 16.30 h, Pavelló d’Esports
Can Xarau, cobles Jovenívola de
Sabadell, Els Montgrins i Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona
(aplec).

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
● 12 h, pl. de l’Església, cobla La
Principal del Llobregat.

EL PRAT DE LLOBREGAT
● 12 h, pl. de la Vila, cobla Baix
Llobregat.

CELLERA DE TER
● 16 h, cobla La Principal de

Banyoles.

LA JONQUERA
● 17 h, La Societat, cobla Vila
de la Jonquera.

PALAMÓS
● 16.30 h, Santuari de Bell-lloc,
cobla Baix Empordà.

PREMIÀ DE MAR
● 11.15 h, pl. Ajuntament, cobla
Ciutat de Mataró.

REUS
● 12.15 h, col·legi Pare Ma-

nyanet, cobla Pare Manyanet.

RIUDELLOTS DE LA SELVA
● 16.30 h, al Pavelló d’Es-

ports, cobla Foment del Mont-
grí.

RUBÍ
● 12 h, pl. del Dr. Guardiet,

cobla Marinada.

SABADELL
● 18.30 h, pl. del Dr. Robert,
cobla Vila d’Olesa.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
● 12 h, pg. del Mar. Cobla a de-
terminar.

SANT GREGORI
● Matí i tarda, barri de l’Esglé-
sia. Cobla a determinar.

SANT PERE DE RIBES
● 12 h, Barri de les Roquetes.
pl. del Llobregat, cobla Vila
d’Olesa.

SANTA SUSANNA
● 18 h, Pavelló Municipal d’Es-
ports, cobla La Flama de Far-
ners.

SITGES
● 12.30 h, pg. de la Ribera,

cobla Contemporània.

VILASSAR DE MAR
● 12 h, pl. Ajuntament, cobla
Iluro.

AgendadeSardanes
Òscar Igual

Unsbaobabsdel
Brasilsostenibles!

‘Òscar,unamaleta,duesmaletes, tresmaletes’,primera
obraen13anysdeJoanPerasensePacoMorán

Teresa Bruna
BARCELONA

Els que recordin la pel·lícula
no saben res de baobabs. És
la llicència que Abel Folk, di-
rector d’Òscar, una maleta,
dues maletes, tres maletes
s’ha pres per situar l’obra a
Catalunyaienelmomentac-
tual. L’autor és Claude Mag-
nier, “un mestre que domina
l’estructura de la comèdia i
sap dosificar les sorpreses
com ningú”, va dir Folk du-
rant la presentació de l’obra.
Avui comencen les prèvies i
el dia 19 s’estrenarà oficial-
ment al Teatre Condal.

El Sr. Costabella –Joan
Pera– és un fabricant de sa-
bons que va tirant fins que,
en fitxar un executiu agres-
siu sortit d’ESADE –Miquel
Sitjar–, accepta reconvertir
el negoci en una empresa de
cosmètics fashion descobri-
dora del baobab del Brasil,
cent per cent sostenible. “Al
Brasil no hi ha baobabs,
però la publicitat farà que
n’hi hagi”, diu Folk.

Molière a l’arrel
Amb aquest afegitó, envol-
tat de productes biològics,
sans i sostenibles, el text
creix nodrit amb una parò-
dia al món dels productes
naturals, dels seus intrusos
i de l’abús que se’n fa de ve-
gades “amb respecte”. A
banda, l’espectacle manté el
text de Magnier, un dels
grans autors universals de
la comèdia francesa, “que

posa en marxa les arrels que
va deixar Molière”.

És la primera vegada en
prop de 13 anys que Joan
Pera actua sense Paco Mo-
rán, encara recuperant-se
de l’últim ensurt. Daniel
Martínez, de Focus, va fer
un petit homenatge a l’actor
dient que el Condal està en
una situació atípica sense
ell, que només es pot com-
pensar amb un gran reparti-
ment al voltant de Joan

Pera. El formen Lloll Ber-
tran, Mont Plans, Miquel Sit-
jar, Mireia Aixalà, Damià
Plensa, Eva de Luis, Anna
Azcona i Aliou Danfa. Abel
Folk va agrair a Focus la con-
fiança en ell perquè “el repte
és complicat”. “En Joan ve
d’unaèpocade llargatradició
i fidelitat i el llistó està molt
alt”. A tot aquest afalaga-
ment, Joan Pera va respon-
dre dient que feia una pila
d’anys que no s’havia d’a-

prendre cap paper perquè la
complicitatambPacoMorán
és immensa. “Ara se’m veu
llegint pel carrer. Ho he d’es-
tudiar tot, no em deixen dir
capmorcilla”.Potserfatants
anys com quan va compartir
escenari amb Abel Folk a
Faust, dirigit per Ricard Sal-
vat. “No era cap comèdia i el
Joan va fer una de les inter-
pretacions més bones, ho-
nestes i profundes que he
vist mai”. Feliç retrobada!■

Joan Pera estrena una obra que parodia el món dels productes naturals ■ MIQUEL ANGLARILL


