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El veterà dramaturg barceloní ha publicat ‘Arnau, el mite’

Damià Barbany recupera el 
comte Arnau per al teatre

El Festival de 
Cine de Torelló 
homenatjarà un 
històric càmera

Torelló

EL 9 NOU

La 26a edició del Festival 
Internacional de Cinema de 
Muntanya i Aventura (FIC-
MA) de Torelló, que tindrà 
lloc entre els propers dies 
14 i 23 de novembre, farà un 
homenatge aquest any a la 
figura del càmera Norman G. 
Dyhrenfurth. Aquest suís va 
fer història amb la pel·lícula 
Mount Everest 1952, que va 
recollir l’ascensió de vuit 
homes al sostre del món, en 
la qual van arribar fins als 
8.500 metres i van trobar el 
pas per on Edmund Hillary 
i Tenzing van atacar el cim 
l’any següent. El treball de 
Norman G. Dyhrenfurth va 
continuar després amb altres 
documentals de muntanya, 
però la seva experiència tam-
bé li va valer un passaport a 
Hollywood, on va treballar 
amb actors i directors tan 
coneguts com Orson Welles, 
Clint Eastwood o Sean Con-
nery. El FICMA lliurarà a 
Dyhrenfurth la Flor de Neu 
d’Honor. 

A banda d’aquest home-
natge, el Festival presentarà 
l’habitual secció competitiva, 
amb un total de 9.300 euros 
en premis. El termini per par-
ticipar-hi està obert fins al 
dia 20 de setembre i les bases 
es poden consultar a la web 
www.torellomountainfilm.
cat. Paral·lelament, s’ha con-
vocat també el premi de peri-
odisme per a articles i repor-
tatges sobre el món de la 
muntanya que s’hagin publi-
cat entre el 16 de setembre 
de 2007 i el 15 de setembre 
de 2008. Durant els dies del 
Festival també es podrà visi-
tar a Torelló l’exposició “Cent 
anys d’esquí a Catalunya”, 
amb imatges retrospectives 
d’aquest esport.

Barcelona

Jordi Vilarrodà

Verdaguer, Maragall, Carner, 
o Sagarrra van trobar inspi-
ració literària en la llegenda 
del comte Arnau. Dels seus 
poemes, se n’han fet adapta-
cions teatrals contemporàni-
es, però feia més de 30 anys 
(des de l’Arnau del valencià 
Rudolf Sirera, l’any 1977) 
que cap dramaturg no havia 
escrit directament per al tea-
tre, basant-se en la llegenda 
nascuda al Ripollès. El barce-
loní Damià Barbany, home de 
teatre en el sentit més ampli 
–autor, director i actor– ho 
ha fet ara amb l’obra Arnau, 
el mite. La llegenda catalana, 
publicat per Arola Editors de 
Tarragona a la col·lecció de 
teatre contemporani Textos 
a part. 

La fascinació pel personat-
ge d’Arnau “com a emblena 
del mal, de la transgressió de 
la moral” ha empès Damià 
Barbany a escriure l’obra. 
Un text que situa Arnau en 
la seva època, el món medie-
val, i que no deixa de banda 
l’argument més clàssic de la 
llegenda, però que el traspas-
sa en determinats moment 
a la Revolució Francesa, a 
l’esclat del socialisme o a 
l’època contemporània. Un 
personatge-dramaturg és qui 
“estira” aquest recorregut 
en el temps, a desgrat del 
mateix personatge, que se’n 
veu com a víctima: “Arnau es 
considera un personatge de 
carn i ossos, no assumeix la 
normalitat del pas del temps” 
i vol acabar l’existència en 
plenitud. Per això Damià 
Barbany diu que ha dibuixat 
“un Arnau existencial, repre-
sentant de la força, de la 
voluntat individual”. 

L’obra comença i s’acaba 
també en clau actual, amb 

un grup de joves que ballen 
en una discoteca i acaben 
parlant del comte Arnau en 
clau de desconeixement, com 
a matèria d’examen de litera-
tura: “Aquí prenc la joventut 
com a metàfora d’una certa 
banalitat”, reconeix Damià 
Barbany. L’autor ha detallat 
al màxim tots els elements 
de la possible posada en 
escena de l’obra: sis actors i 
actrius joves, que es desdo-
blarien en diversos perso-
natges amb l’ús de màscares 
(entre ells, el triangle clàssic 
de la llegenda: el comte 
Arnau, la seva esposa Elvira i 

l’abadessa Adalaisa). També 
dóna múltiples indicacions 
per a la posada en escena, en 
la introducció i en acotacions 
a tot el text. Afegeix encara 
un CD amb cançons que 
podrien formar part d’una 
banda sonora del text, des 
de l’Elèctrica Dharma fins a 
Maria del Mar Bonet. 

Damià Barbany espera 
que el seu text pugui arri-
bar a posar-se en escena. 
El llibre està ha arribat a 
mans de Sergi Belbel, direc-
tor del Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC), però no hi 
ha cap compromís concret. 

Un dramaturg, més que un escriptor
Barcelona Damià Barbany (a la foto) és un autèntic 
tot-terreny del teatre. Ha adaptat obres com Dancing, 
Guys&Dolls o BrechtxBrecht, ha dirigit muntatges com 
L’evangeli segons Carles Flavià o Una nit amb Kurt (Weill), 
que Vicky Peña va protagonitzar al Teatre Lliure i al Cen-
tro Dramàtico Nacional de Madrid, ara fa dos anys. Com a 
dramaturg, és autor de diverses obres, entre elles La ben 
calçada o Llei Caló. Darrerament, ha dirigit El mentider de 
Jean Cocteau al Brossa Espai Escènic.

Pau Elias exposa 
pintura a l’Abadia 
de Sant Joan

Sant Joan de les Abades-

ses Fins al 31 d’agost es pot 
veure, al Palau de l’Abadia de 
Sant Joan, l’exposició “Poli-
fonia de traços”, amb olis de 
l’artista Pau Elias (Barcelona, 
1948). Afincat actualment a 
Campdevànol, aquest artista 
exposa des de fa 20 anys, i 
utilitza en els seus quadres 
pols de marbre i pintura. A 
partir d’aquests materials, 
juga amb les textures de dife-
rents gruixos. Ha exposat a 
Madrid, Santander, Perpinyà 
i Eivissa, entre altres llocs. 

L’acte tindrà lloc amb motiu de la festa del Gremi d’Adobadors de Vic

Dijous es presenta al Museu de la 
Pell el llibre ‘Nissaga de pellaires’

Vic

EL 9 NOU

Coincidint amb la festa del el 
proper dijous es presentarà 
al Museu de l’Art de la Pell 
de Vic el llibre Nissaga de 
pellaires. La presentació serà 
càrrec de l’empresari adober 
Miquel Codina, també presi-
dent del consell d’adminis-
tració de Premsa d’Osona, 

SA. El llibre va néixer com a 
catàleg d’una exposició que 
el Museu de l’Art de la Pell 
va acollir ara fa quatre anys, 
i que recollia les trajectòries 
dels adobers històrics de 
la ciutat. Conté abundosa 
documentació fotogràfica, i 
està precedit d’un estudi his-
tòric i acompanyat d’un text 
d’Antoni Ylla-Català, actual 
president del Gremi.

L’acte de presentació 
tindrà lloc a les 7 de la tar-
da, després d’una missa a 
l’església dels Dolors en 
sufragi dels socis difunts del 
Gremi. Amb la celebració 
de la festa el proper dia 28 
d’agost, aquesta retorna al 
dia tradicional del seu patró, 
Sant Julià d’Auvèrnia. En els 
últims anys, s’acostumava a 
desplaçar-la al setembre.

El pintor David 
Casals, de Centelles, 
obre l’estudi al públic

Centelles Seguint un costum 
establert fa cinc anys, el pin-
tor centellenc David Casals 
obre el seu estudi al públic. 
Entre aquest dissabte i el 
dia 1 de setembre, es podrà 
accedir lliurement a l’espai 
de treball de l’artista, situat 
a l’avinguda de les Escoles de 
Centelles, on s’ha traslladat 
recentment. L’horari d’ober-
tura és de 7 a 9 del vespre, 
cada dia. David Casals vol 
mostrar “tot allò que no 
s’aprecia a l’obra final penja-
da en una sala d’exposicions”.

Víctor Sunyol

No acabem 
amb el Festival 
Shakespeare. 
Alguns dels 
espectacles 
d’enguany ens 

porten a consideracions 
sobre la realitat del món 
cultural i de l’escena. 
N’exposo tres:

La companyia L’instant 
d’une résonance, el seu 
funcionament i el cur-
rículum dels seus joves 
actors ens il·lumina sobre 
l’estat del teatre català i 
les seves derives, sobre 
la realitat dels nostres 
actors i directors, sobre 
l’ànima i la il·lusió desa-
paregudes de col·lectius 
com el Teatre Lliure, 
sobre els conceptes de 
modernitat... Però la com-
panyia La perla 29 ens ha 
fet posar esperança en la 
gent de casa.

L’espectacle de Norah 
Krief cantant els sonets 
de Shakespeare fa pensar 
en Ausiàs March, que no 
ha tingut mai una potèn-
cia cultural que el pugui 
promocionar (al contrari), 
i en la nostra tradició de 
música popular, estron-
cada tantes vegades i tan 
sovint renegant de la prò-
pia tradició que impossi-
bilita una operació com 
aquesta, que beu des de la 
chanson a la samba.

El recital de Xavier 
Sabata amb Laberintos 
ingeniosos (dirigit per 
Xavier Díaz-Latorre) 
de música anglesa dels 
segles XVI i XVII, ens 
ensenya que en una humil 
ermita de Mataró es pot 
donar un dels millors 
recitals de l’estiu, lluny 
dels oripells dels festivals 
que es pretenen únics i 
excel·lents.

Tota una lliçó.

SI...

De soroll      
i de nous


