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“Tots els sentits”. “Els músics seran actors”. “Treballarem l’actitud escènica 
dels músics, l’escenografia dels concerts, els colors, les llums, les olors, els 
petits objectes, tot plegat amb la voluntat d’emfatitzar les emocions”, deia 
al Maig del 2012 a la roda de premsa que posava de manifest les intencions de 
Comediants, els artistes residents de la temporada 2012-2013.  
Afirmava Rubén Gimeno, el director titular de la OSV, que el fet que els 
músics de la Simfònica “No tinguin mai un no com a resposta” beneficiaria la 
col·laboració.  
Una col·laboració plantejada com una aventura, assumint el risc per innovar. 
En paraules de Jordi Cos, president de la OSV, l’orquestra “No tem la 
polèmica”.  
Ara fa poc més d’un any manifestava aquí mateix la voluntat de teatralitzar, 
d’investigar plegats noves formes d’arribar als sentits. I sobretot agraïa el fet 
de ser resident a una casa on les persones estaven tan ben disposades a sortir 
dels seus motlles.  
I vet aquí que a principis de Setembre del 2012 vàrem iniciar plegats 
l’aventura. Un camí que va començar a Canet de Mar amb tota l'orquestra 
arremangada i fent el “trening” habitual de la companyia. Ostres! Ara aquests 
ens fan fer gimnàstica, ens fan caminar de puntetes, ens fan tirar per terra, 
ens fan jugar amb l’ instrument com l’actor juga amb la seva màscara, ull! 
amb la canya, ves que no peti el pont del violí…  
A poc a poc, hem anat treballant cada entrada a escena. A les fosques, amb 
llumetes, amb flors i romaní, ballant la pavana, fent d’arbre de Nadal, 
entrant per les grades, pel pati de butaques, en processó, en formacions, 
ballant el vals, fent coreografies de soldadets de plom.  
Hem projectat neu, pastissos, caramels i flors damunt l’orgue del Palau, hem 
pintat retrats a ritme del Tombeau de Couperin, hem vestit amb tuls negres 
les muses pel rèquiem, hem rapejat intensament, hem tenyit de vermell la 
cova de L’Amor Brujo del Falla, hem fet de roquers cantant “We will, we will 
rock you” abans d’entrar amb la Fanfara d‘en Copland, hem fet de metrònoms 
mentre ens trèiem el barret davant d’un il·luminat Beethoven, hem encès el 
sol de vitrall del Palau amb les notes del In Paradisum del Fauré, hem fet girar 
partitures sobre plats de tocadiscs, les hem estripat, les hem arrugat, hem 
ballat, hem fet cagar el tió, hem fet “solos” còmics amb abric, cantant 
nadales, fent de bella dorment, hem explicat anècdotes per contextualitzar 
les obres, hem proclamat als quatre vents les diferents parles i procedències 
dels homes i dones que units pel llenguatge universal de la música formen 
l'orquestra des d’Andorra a Moldàvia, passant per València, Romania, Itàlia, 
França, Castella i Lleó, Menorca, Catalunya, el Vallès... Ens hem vestit de 
blanc i de negre, no hem pogut canviar les corbates, temps al temps, Mirela... 
Hem seduït altres directors convidats perquè es posessin a jugar escènicament 
amb nosaltres.  
Hem buscat en tot moment la complicitat del públic, que a cada concert ja 
venia amb un somriure i amb una pregunta: Què ens faran avui? Això ens ha 
mantingut concentrats d’una manera diferent, menys rutinària, tan pel que fa 
als músics, com al públic.  
Estar obert a trobar noves maneres d’estar a escena ha servit perquè al final 
d’algun concert sentis de boca d’alguns músics un: Ostres! Avui hem tocat 
millor!!! Crec que d’això es tractava. 
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Enguany finalitza la nostra residència i jo en nom de l’equip de Comediants, 
la Jin Hua, la Montse, en Jordi i la Paca, us vull dir que estem molt contents i 
agraïts de la possibilitat d’experimentar i aprendre que ens heu donat tots, 
músics, direcció, tècnics, administració, gerència, producció, comunicació, 
secretariat, gràcies a tots per fer-nos residents.  
 
Espero que el cuc escènic segueixi barrinant dins vostre. Que l’equip de 
direcció artística sigui agosarat i segueixi la llavor que hem plantat plegats. 
Seguiu amb l’aventura, perquè us mantindrà desperts i això indubtablement 
farà que soni encara millor. 
Endavant OSV, seguiu arriscant, no us apalanqueu, seguireu creixent i el que 
és més importat, sou i sereu un referent d’innovació dins les simfòniques de 
l’Estat Espanyol.  
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