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El Grec acull el dia 19 la lectura del gran poema de Sagarra

‘El Comte Arnau’ sagarrià
amb la veu de Lluís Soler

Aquest any no hi ha solos dins
la programació del Grec: “Hem
tingut problemes de dates i
d’espais” –diu el director, Borja
Sitjà– i l’espectacle que ens
ocupa, malgrat no ser ben bé
el mateix, serveix per pal·liar
en certa manera aquesta man-
cança. Així ho explica Sitjà, que
precisa que va oferir una ope-
ració semblant a la que Lluís
Soler duu a terme amb El comte
Arnau a un molt conegut actor
català que viu a Madrid, i que
aquest li va respondre que no
volia treballar amb cap insti-
tució pública catalana. Flotats,
suposem.

Lluís Soler és el protagonista
absolut de l’espectacle i també
n’és el màxim impulsor: “Ja fa
molts anys que em corria pel
cap fer alguna cosa amb el
poema de Sagarra”. Fa uns anys
Soler va protagonitzar l’espec-
tacle I un clavell vermell al trau,
sobre l’univers poètic de l’es-
criptor, que ja contenia alguns
fragments d’El comte Arnau. En
la versió completa, el poema té
aproximadament uns deu mil
versos, i Soler n’ha fet una tria
de mil cinc-cents per donar cos
a l’espectacle, que es veurà
aquest 19 de juliol al Teatre
Grec. “El poema té moltes pos-
sibilitats dramatúrgiques, que
transcendeixen la simple lec-
tura. Potser d’aquí a un temps
estaria bé fer-ne una obra de te-
atre”, explica l’actor.

La necessària tria de versos
s’ha concentrat en la relació
que manté el comte amb la
seva esposa Elvira i amb la
seva amant, l’abadessa Ade-
lais. La relació entre aquests
tres personatges és la que té
més rellevància al llarg dels

deu cants del poema. Les re-
lacions que manté amb les
dues dones ref lecteixen –se-
gons Soler– la humanitat del
personatge: “Arnau és un dels
nostres, té ulls, front i galtes
i els mateixos neguits que tots
nosaltres”.

“Estaré sol dalt de l’escenari,
però gaudiré de la companyia
del poeta, que sempre em guia
per allà on he de tirar, em dóna
totes les pautes que he de se-
guir per no perdre’m”. D’aques-
tes paraules de Soler se’n deri-
va la passió que l’actor sent
tant pel vers com per l’univers

sagarrià: “Vaig aprendre a dir
el vers de molt jove i sempre
m’ha donat molta volada, mai
ha sigut una cotilla sinó un pri-
vilegi”, diu. Aquesta bona sin-
tonia entre Soler i Sagarra va
quedar també de manifest
quan va donar vida al jueu Shy-
lock d’El mercader de Venècia, de
Shakespeare, amb traducció al
català de Sagarra.

Figura imprescindible
La direcció de l’espectacle va
a càrrec d’Antoni Calvo, com-
parsa imprescindible de Soler
i una figura essencial per por-
tar a bon port el muntatge: “El
personatge protagonista és un
clàssic de la cultura catalana
que ha estat retratat per molts
escriptors i Sagarra va córrer el
risc de reinterpretar-lo. Costa
molt que un mite com aquest
aguanti el pas del temps i que
la gent pugui identificar-s’hi”,
concreta el director de l’obra.

Lluís Soler s’endinsa en el món de Sagarra
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de Sagarra han
portat Lluís Soler a
emprendre una
aventura personal
amb ‘El Comte
Arnau’, l’extens
poema sagarrià.

La Compañía Nacional de Danza 2 torna al Teatre Poliorama
amb tots els ballarins renovats respecte de la que vam veure fa
dos anys, i ho fa amb dos programes en què en combinen les
coreografies del director artístic de la companyia gran, Nacho
Duato, del director artístic de la 2, Tony Fabre, i d’altres core-
ògrafs del panorama internacional.

Igual que la vegada anterior, els joves ballarins –d’entre 17
i 22 anys– fan gala d’una tècnica extraordinària i d’una gran
capacitat d’imbuir-se dels diferents llenguatges i estils coreo-
gràfics, ja siguin els més neoclàssics o els més moderns, en un
espectacle especialment cuidat pel que fa a llums, vestuari i
factura, talment com si de la més gran companyia internaci-
onal es tractés. Això sí, en un escenari que els queda petit.

Les dues coreografies de Duato tenen, però, massa punts
en comú per presentar-les en el mateix programa. Els seus f lex
de peus i mans, les seves llargues cames alçant faldilles al vol
i una estructura ara coral ara de pas a dos, es repeteixen i eli-
minen la capacitat de sorpresa, malgrat que siguin dues peces
d’esperit i música totalment divergents. L’Amoroso, amb músi-
ca renaixentista, busca l’esteticisme i la contenció, sense re-
nunciar a la velocitat en els girs i l’alçada en els salts, men-
tre que Rassemblement, d’arrels africanes, s’endinsa en les danses
tribals i una estètica salvatge i ancestral –impressionant el noi
que interpreta el paper de negre caçat– que en alguns moments
ens remet a Alvin Ailey. Per trencar l’estètica Duato, la com-
panyia ofereix Inside, una coreografia moderna i electritzant
de Chevi Muraday, on la violència, l’estètica del segle XXI, la
reiteració minimalista de la música i uns moviments atlètics
i durs, barreja de break dance, capoeira, ball de discoteca i ball
de sant Vito, frenètic i malaltís, aconsegueixen intranquil·lit-
zar l’espectador i preguntar-se on va la societat.

Malgrat que als joves ballarins encara els falta trobar aquell
punt en què esdevenen intèrprets d’emocions, la 2 aconsegueix
oferir un gran espectacle de dansa, brillant i vital, que no ha
d’envejar res a les grans companyies internacionals.
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‘L’Amoroso’, de Nacho Duato, sobre música renaixen-

tista. ‘Inside’, de C. Muraday, sobre música de The Sil-

ver Mountzion Memorial O. i Larval. ‘Rassemblement’,

de N. Duato, sobre música de T. Bissainthe. Compañía

Nacional de Danza 2 (CND2). Direcció: Nacho Duato i

Tony Fabre. Barcelona, Teatre Poliorama. Dimecres

13 de juliol.

‘Inside’, una coreografia electritzant de Chevi Muraday
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