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Joan Font, a la dreta, dóna instruccions a un dels intèrprets de ‘Les mil i una nits’

Comediants situa ‘Les mil i una
nits’ a la Biblioteca de Bagdad

Marta Monedero
CANET DE MAR

S
uperats els
problemes
financers, la
companyia

de Canet de Mar ai-
xeca de nou el vol
amb la versió escè-
nica d’un text clàs-
sic, ‘Les mil i una
nits’, ambientat a la
Biblioteca de Bag-
dad, tota cremada.
Un escenari que cal
entendre com a crí-
tica ferotge per la
desaparició de més
d’un milió de llibres
d’aquest edifici.

Que al director i fundador
de Comediants, Joan Font, li
tira la fusió entre Orient i Oc-
cident ja ho va demostrar amb
Bi. Ara, en lloc d’estrènyer lli-
gams amb la Xina, ho fa amb
una de les obres cabdals de la
literatura persa, Les mil i una
nits, una fabulosa trama de
contes anònims que es va tei-
xint en múltiples direccions
fins a dibuixar un tapís d’his-
tòries fascinants. Font ha pres
com a escenari un espai aïllat
de la ciutat de Bagdad, la bi-
blioteca, metàfora de tantes
guerres absurdes, l’última de
les quals encara cueja.

Tot i el magnetisme de Les
mil i una nits, Font creu im-
possible mantenir-se al marge
de la realitat i, a l’hora d’ordir
el muntatge, es va inspirar en
un fet tan trist com la des-
trucció de la Biblioteca de
Bagdad a l’abril del 2003, tal
com temps enrere havia suc-
ceït amb la Biblioteca de Sa-
rajevo.

Atesa la magnitud del des-
astre, “no es podia” deixar de
banda aquest desolat escenari
i l’ànima de Comediants va
pensar a ambientar-hi el nou
espectacle de la veterana
companyia. Una biblioteca de
color negre, amb tot de llibres
socarrimats, en la qual apa-
reix una noia, Selima –inter-
pretada per una sensual Txe
Arana–, que ha aconseguit
rescatar de la crema un
exemplar de Les mil i una nits.
Ella el comença a llegir i, a
partir d’aquí, s’entrecreua la

història actual amb els contes
clàssics.

El director i dramaturg ha
decidit atorgar-li a Txe Arana
un doble paper. L’actriu i pe-
riodista també assumeix la
personalitat de Xahrazad en
aquest muntatge que ha triat
nou contes “gens tòpics” de Les
mil i una nits. A més de la par-

ticipació de Txe Arana, Jordi
Rallo, Mia Castellví, Queralt
Albinyana i Ivan Tàpia són al-
tres dels intèrprets que també
intervenen en el muntatge, en
què practiquen un elaborat
treball de màscares en el més
pur estil de Comediants.

Amb l’energia habitual in-
tacta, Font reclamava ahir la

necessitat de poder fer un es-
pectacle com aquest, “justa-
ment en l’Any del Llibre”,
perquè Comediants vol apor-
tar el seu petit gra de sorra a
l’esdeveniment: “Tallar la me-
mòria d’un poble és tan greu
com un assassinat”, opina.
“Ens vam inspirar en l’acció
d’uns joves iraquians que van

decidir amagar més de
300.000 exemplars a les mes-
quites de la ciutat”.

Frederic Amat
La dedicació de Frederic

Amat a la pintura no li impe-
deix explorar altres horitzons
i, aquest cop, firma l’espai es-
cènic i el vestuari de Les mil i
una nits. L’artista plàstic ha
pensat una bastida “amb sen-
tit poètic” que, a més de donar
a entendre que és la bibliote-
ca, vol ser “un retaule en ver-
tical” pel qual s’enfila un
simbòlic soc, el mercat i punt
de trobada als països àrabs i de
l’Orient. I pel que fa a la mú-
sica de l’espectacle, l’ha com-
post el llaütista kurd Gani
Murzo, nascut a Síria, que hi
aporta “el punt de vista ori-
ental”, assegura ell mateix.

A La Vinya, l’emblemàtica
seu que la companyia té a Ca-
net de Mar, hi assagen aquests
dies la versió castellana de
l’espectacle, que s’estrenarà a
Còrdova el 10 de juliol. El 15
d’agost recalarà al Castell de
Peralada en versió catalana.
Aquesta mateixa versió farà
cap, al febrer que ve, a Barce-
lona, probablement al Teatre
Tívoli.

‘La verbena de la Paloma’ obre Peralada
➤ Dos en un. Aquest és el tracte a què han
arribat Comediants i l’organització del
Festival de Peralada, on, aquest any, la
companyia que lidera Joan Font exhibirà dues
propostes ben diferents. Si Les mil i una nits es
veurà en ple mes d’agost, just un mes abans,
el 15 de juliol, La verbena de la Paloma serà
l’encarregada de donar el tret de sortida al
prestigiós certamen empordanès.

La peculiar manera en què Font entén
aquesta sarsuela, que té música de Tomás
Bretón i llibret de Ricardo de la Vega, va
néixer arran d’un encàrrec del Festival
Internacional de Música i Dansa de Granada,
on es va estrenar al 2004. “Com que la
sarsuela dura una hora i jo no sóc ningú per
canviar les creacions originals dels altres”,
argüeix Font, el creador va pensar recrear una
revetlla amb tots els ets i uts i fer-hi participar

el públic. Dit i fet, això és el que es va fer a
Granada i el que es veurà a Peralada, on es
jugarà amb totes les possibilitats que
ofereixen els escenaris dels jardins del castell.
“Si hi ha alguna cosa que ens caracteritza
–raona el director– és que grapegem els
espais on actuem”. Així doncs, el final de
l’espectacle promet: “És l’esclat d’una festa de
debò, en què es fonen l’esperit de la sarsuela
i el de la revetlla”.

Ricard Borràs com a Don Hilarión, José
Enrique Requena en el paper de Don
Sebastián i Lloll Bertran com a Antonia
encapçalen el repartiment de La verbena de la
Paloma, que a Font li va venir de gust fer
“perquè ja havia dirigit espectacles d’aquest
tipus en altres idiomes i vaig pensar que
poder-lo fer en una llengua com el castellà em
seria més proper”.
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