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● Diu la llegenda que un
jove, possiblement fill de
Santpedor, va aconseguir
espantar el potent exèrcit
de Napoleó al 1808 fent
sonar el seu humil timbal
per les muntanyes de
Montserrat. El ressò esfe-
reïdor va fer que la tropa
gal·la retrocedís creient,
que darrere del cim els es-
perava un temible exèrcit.
Theo Khoras, un composi-
tor musical nascut a la
Gran Bretanya, va pensar
que aquesta seria una bona
trama per fer un musical.
La llegenda li va explicar
el seu sogre, ara fa cinc
anys, mentre eren al muni-
cipi del Bruc, on hi ha l’es-
cultura del timbaler. El
projecte s’ha fet realitat.
Després d’un workshop a
Esparreguera, aquest mu-
sical (amb una orquestra-
ció per a orquestra simfò-
nica i amb només 12 actors
al repartiment) es pot veu-
re al Sant Andreu Teatre
(SAT!) de Barcelona. És la
plaça que han triat per do-
nar-la a conèixer als pro-
gramadors. Edu Pericas,
exgerent de 3xtr3s i ara di-
rector del muntatge, con-
fia que la peça pugui tenir
una llarga gira per tot Ca-
talunya.

Evidentment, la peça
compta amb l’èpica de la
llegenda però han trans-
format alguna part del pas-
satge alhora que han creat
una dramatúrgia que narra
l’entorn d’aquest protago-
nista valent. Un monjo be-
nedictí serà el que proposi
al timbaler la jugada del
tambor. Però per fer una
espantadissa efectiva, cal-
drà trobar la cambra sagra-
da, en una cova misteriosa.
El musical també imagina
les disputes del jove amb

el seu pare, que li demana
que treballi el camp i aban-
doni la seva vocació musi-
cal. També la seva xicota
patirà pel protagonista.
Fins i tot, apareixerà
l’amic fidel del timbaler
que participarà amb una
tràgica estratègia. Timbals
a la nit és un musical en
creixement. Així ho veu
Khoras i Argi Ibáñez (que

ha fet les lletres): des de
poder presentar-la amb
una orquestra en directe
fins a atrevir-se a fer gira
fora de Catalunya (traduït
o bé sobretitulant-lo).
També es planteja incor-
porar elements de cultura
popular, com els tabalers
d’una colla de diables. El
musical coincideix amb
l’estrena d’un film sobre el

timbaler. Les dificultats de
producció s’han cobert
amb dosi d’il·lusió. Com
la participació d’un cor per
tancar el musical o la deci-
sió d’algun actor de renun-
ciar a alguna actuació que
li proporcionaria més in-
gressos. Ibáñez diu, gràfic:
«Aquest musical s’ha fet
d’una a sis de la matina-
da», traient hores de son.

El tenor del Bruc
El SAT! presenta fins al 25 d’abril «Timbals a la nit», un musical èpic carregat d’emoció i

inspirat en la llegenda del timbaler del Bruc, que ha escrit un compositor britànic
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Un instant del musical Timbals a la nit amb el perfil de Montserrat de fons. / NONO ARRUGA

● Theo Khoras no entén com ningú ha
pensat encara a fer un musical d’aquest
personatge que compara, per la seva
èpica, amb el Robin Hood britànic. Pe-
ricas argumenta, a més, que molts nois
no coneixen ni tan sols la llegenda. El
musical està pensat per a tots els pú-
blics, tot i que per la seva escena tràgi-
ca final la recomanen a partir dels 10
anys. De fet, comenta Argi Ibáñez, les
primeres converses amb el Departa-

ment d’Educació, apunta que hi pot ha-
ver un públic captiu important en esco-
les i instituts. Pericas adverteix que han
canviat l’espectacularitat dels grans
musicals, per a una dramatúrgia que
emociona. Hi haurà èpica i emoció. I
Khoras, un professional a fer músiques
per a publicitat («música Kleenex», la-
menta), alerta que la música té una me-
lodia que la fa fàcilment cantable per
tot el públic.

Un Robin Hood català?

alvador Brotons venia de dirigir tres concer-
tassos de música per a cinema de Xostakò-
vitx amb l’OBC. Poques vegades la nostra

primera agrupació simfònica ha sonat tan bé. I, a
més, va tenir temps per dirigir-hi un assaig obert
que es va oferir a alumnes d’escoles que no havien
tingut mai l’oportunitat d’assistir a un concert en
viu de música simfònica i que, em van dir, «van fli-
par». Cedint la direcció de la primera obra interpre-
tada, Tres danses valencianes, d’Amand Blanquer
(1935-2005) al seu adjunt de l’Orquestra de Joves
Intèrprets dels Països Catalans (OJIPC), Carles
Gumí, va conduir, en la primera part, dos fragments
de Canigó, música per a escena de Jaume Pahissa
(1880-1969) i la rapsòdia de la Suite Simfònica Ma-
llorca de Baltasar Samper (1888-1966). Plena de
referents l’obra de Blanquer i molt harmònica la de
Samper, ens va atrapar la Dansa dels fallaires de
Pahissa, amb una factura més original. A la segona
part, memoritzant-la, Brotons va fer una lectura òp-
tima de la Messa a quatro voci con orchestra
(1880), una obra de joventut de Giacomo Puccini
que seguia les passes del seus besavi i rebesavi, or-
ganistes a Lucca i compositors de música religiosa.
Per l’encert del Glòria aquesta missa ha estat cone-
guda posteriorment com a Missa de Glòria. És sòli-
da i tal vegada excessiva però no podrem oblidar
fragments tan exquisits com el Gloria in excelsis
Deo, l’espectacularitat del Cum Sancto Spiritu – re-
petit al final com a bis–, el contingut Crucifixus del
Credo, el duo de tenor i baríton (Peter Marsch i
Lluís Sintes) de l’Agnus Dei i l’acabament, després
de tant luxe musical, amb el Cor humil i evanes-
cent. Fantàstic, el conjunt format pel Cor Jove de
l’Orfeó i el Cor Ametsa Gazte d’Irún.

Res més indicat que una missa de glòria per com-
memorar el cinquè any d’existència de l’OJIPC, tan
present cada temporada a la Universitat Catalana
d’Estiu i que ara ha complert el somni d’actuar al
Palau de la Música. L’orquestra formada per mú-
sics de 18 a 26 anys, amb bons solistes d’oboè i vio-
loncel, té un excel·lent nivell. Magnífic, si es té en
compte que treballen vuit dies abans de cada con-
cert, dues o tres vegades l’any. Joves vinguts de
l’heptàgon cultural català integren amb entusiasme
el conjunt i, per demostrar que en són conscients,
van recitar, un de cada zona, just en començar el
concert, el poema de Salvador Espriu La meva Eu-
ropa.
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clàssica | ojipc

Missa de Glòria
� Programa: Obres d’Amand Blanquer, Jaume

Pahissa, Baltasar Samper i Giacomo Puccini per
l’Orquestra de Joves Intèrprets dels Països
Catalans, Cor Jove de l’Orfeó Català, Cor Ametza
Gazte d’Irun, i solistes dirigits per Carles Gumí i
Salvador Brotons.
Lloc i dia: Palau de la Música Catalana
(Barcelona).11 d’abril.

JORDI MALUQUER

● Per tercer any consecu-
tiu, i del 17 al 26 d’abril, el
Centre Cultural Blanquer-
na presenta la Setmana de
la Cultura Catalana a Ma-
drid. La figura i obra de
l’escriptor i periodista Jo-
sep Pla i el cinquanta ani-
versari de l’aparició de la
Nova Cançó seran els dos
eixos centrals a partir dels
quals es desplegaran les 48
activitats que estan previs-

tes en 14 seus.
Sobre Josep Pla s’han

organitzat exposicions
com ara El Madrid de Jo-
sep Pla, lectures dramatit-
zades com per exemple
Madrid, dos dietaris o do-
cumentals sobre la seva vi-
da. La mostra, però, no
oblida un dels llibres més
característics de l’escrip-
tor, El quadern gris, que
sota la direcció de Joan
Ollé, serà l’obra de clausu-

ra de la Setmana.
De la Nova Cançó, s’han

programat exposicions
com ara la de Francesc Fà-
bregas: Paisatge fotogràfic
de la Nova Cançó i l’Onda
Laietana, documentals
com el de Francesc Bell-
munt La nova Cançó» o es-
pectacles com per exemple
50 NC, lletra i música.

El total d’actes de la set-
mana estaran dividits en di-
ferents categories: música,

literatura, exposicions, cul-
tura popular, turisme, au-
diovisuals i infantil. Se-
gons el delegat del govern
de la Generalitat de Catalu-
nya a Madrid, José Cuervo,
«les activitats programades
seran el més variades pos-
sible per ajudar a la difusió
i promoció de la cultura ca-
talana a Madrid». Cuervo
va dir també que són una
manera de «desitjar un feliç
Sant Jordi a tothom».

Josep Pla i la Nova Cançó, en la tercera
Setmana de la Cultura Catalana a Madrid

C.A. / Barcelona

● La participació catalana en la 13a edició del Festi-
val de Cinema de Màlaga, que se celebrarà del 17 al
24 d’abril, inclou 26 pel·lícules distribuïdes en totes
les seccions del festival. A més, es farà un cicle
retrospectiu del documental català, organitzat junta-
ment amb la Filmoteca de Catalunya. A la mostra, a
la qual assistirà el director de l’Institut Català de les
Indústries Culturals (ICIC), Antoni Lladó, es farà
també un homenatge a l’actriu barcelonina Rosa Ma-
ria Sardà. Coincidint amb aquestes dates, el rectorat
de la Universitat de Màlaga serà la seu d’una exposi-
ció d’un centenar d’objectes i projectors de cinema
del col·leccionista català Josep M. Queraltó i es pre-
sentarà el llibre Realidad y creación en el cine de no-
ficción. El documental catalán contemporáneo
(1995-2010), publicat pel mateix festival. / EL PUNT

BARCELONA
26 pel·lícules catalanes al festival de Màlaga
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