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Faig l’agost

Ernest Villegas
El comte Arnau 
Teatre Nacional de Catalunya  
Del 5 al 30 d’octubre

Ernest Villegas està assajant El 
comte Arnau, a les ordres 
d’Hermann Bonnín, una de les 
grans apostes de la propera 
temporada del TNC, que 
clausurarà l’homenatge a 
Maragall. 
 
Com és el comte Arnau?
Un animal! Rapta l’abadessa de Sant 
Joan de les Abadesses, passant per 
sobre de tota moral. 
Què et ve al cap quan et 
proposen el paper? 
Vaig pensar que estaria molt bé 
entrar a cavall, però em van dir: “Tu, 
que no hi ha calés!”. Ara de veritat, 
quan et proposen un projecte així, fa 
molta il·lusió. Però el millor és que et 
donin la responsabilitat de defensar 
el personatge del comte Arnau, en 
comptes de proposar-te fer de cavall. 

Esteu gestant el muntatge 
damunt l’escenari des de 
principis de juliol. Què en pots 
avançar?
Serà molt coral. Els actors estem 
sempre en escena, amb un poeta que 
introdueix la llegenda, com si fos un 
somni. També hi ha el Cor de 
Cambra del Palau de la Música, que 
tindrà un paper molt actiu, reforçant 
el personatge de les veus de la terra 
(Vicenta Ndongo), aquelles veuetes 
que tots tenim dins l’orella. 

Treballem molt intentant entendre el 
text, que de fet camina sol. La cosa és 
mirar de dir-lo ben dit. 
El vídeo promocional té alguna 
cosa de videoclip, d’un rebel 
sense causa versió medieval... 
El vídeo és de la sessió de fotos. Allà, 
amb l’Anna Ycobalzeta, van 
començar a néixer unes passions 
molt bèsties. El comte Arnau és un 
personatge d’una gran contradicció; 
viu molt amb els peus a terra, i tot el 
que té a veure amb el cel no li 
importa gens ni mica. Però arriba un 
moment en què necessita fer-se 
responsable d’ell mateix i d’alguna 
manera, poèticament, s’apropa a la 
seva ànima. És aquesta contradicció 
de la lluita de l’animal que portem 
tots a dins. I al vídeo promocional 
ens va sortir alguna cosa d’aquesta 
bestialitat, tot i que no sé si l’obra 
anirà per aquí. 
Últimament t’hem vist molt 
sovint als escenaris del TNC i del 
Lliure. Què és el que tens?
Jo crec que els dec fer gràcia, no ho 
sé. El primer projecte amb més 
responsabilitat que vaig fer va ser 
Jugar amb un tigre, de Carlota 
Subirós, llavors va arribar 
L’inspector, al TNC, amb el Sergi 
Belbel, i al gener tornaré al Lliure, 
amb Hedda Gabler, d’Ibsen, dirigit 
per David Selvas. També estem 
pendents d’una reposició de Coses 
que dèiem avui de Julio Manrique, en 
castellà,  tot i que això encara està 
molt verd. 
Però abans unes merescudes 
vacances. Aconseguiràs trobar-
te entre tants personatges?
Faré una desconnexió absoluta. Tres 
setmanes tranquil·les i a finals 
d’agost tornem-hi. Tot i que és 
inevitable que el comte se m’aparegui 
al subconscient de tant en tant, 
mentre dormo. –Maria Junyent

“Viure, viure sempre, no voldria morir mai”, diu el comte Arnau.

“El comte Arnau és 
la contradicció de 
la lluita de l’animal 
que portem dins”

Versus Teatre 
Fins al 14 d’agost

Locas és la primera incursió al 
teatre professional de José Pascual 
Abellán. Diplomat en pedagogia 
terapèutica i professor d’educació 
especial, Abellán desperta un bon 
dia amb una pregunta retòrica que 
desencadena allò que un temps més 
tard arribarà als escenaris: què 
significa estar boig? “D’alguna 
manera tots som esquizofrènics o, 
com a mínim, tots en tenim 
símptomes. Al cap i a la fi potser 
tots estem igual; mig bojos, mig 
centrats”. A l’Enciclopèdia Catalana 
la definició de boig diu “que ha 
perdut la raó, que pateix una 
malaltia mental”. Poc aclaridor. 

Bogeria i seny, dos termes 
antagònics i separats per una 
frontera tan inconsistent. “Em venia 
de gust dir que la malaltia mental és 
una cosa bastant més comuna i 
menys categòrica del que pensem. 
Hem de ser conscients que són allà, 
perquè sabent-ho, estarem més sans 
que aquells qui pensen que a ells no 
els succeirà mai”, expressa l’autor. I 
de fet, és el que passa a un dels 
personatges de l’obra. “Dues dones 
(o no), a una sala (o no)” que podrien 
representar els dos costats d’aquesta 
línia fronterera que ningú no sap 
delimitar. Jennifer (Ángeles 
González Cuerda) té quatre 
empreses i una vida versió 
espanyola del somni americà: marit, 
amant i apartament a Lloret. La vida 
de la Marta (Maribel Jara) és un pèl 
diferent però gens atípica: marit i 
fills que gairebé no veu, amiga 

fatxenda que dedica tots els seus 
esforços a recordar-li com n’és de 
fracassada, i un televisor amb El 
diario de Patricia sintonitzat a tota 
hora, per compensar les pròpies 
desgràcies. “Són dues dones que es 
despullen l’una a l’altra, i que es van 
adonant que s’assemblen més d’allò 
que creien en un principi. Hi ha un 
final sorprenent, en què... es veu com 
és de fina aquesta línia”, diu 
Abellán. 

Qui és la boja? Totes dues? Cap? 
Nosaltres? Teatro a Cuestas ens 
porta la solució al Versus Teatre, a 
partir del 2 d’agost. Locas s’ha 
representat ja a Madrid, el País Basc 

i Tarragona, ha penjat el cartell de 
complet a totes les sales per on ha 
passat i ara possiblement farà el salt 
a l’Argentina, on un productor n’ha 
comprat els drets. 

Mentrestant Abellán prepara 
nous projectes, un dels quals és una 
gran producció, Ceniza, que 
s’estrenarà a l’octubre. 
Paral·lelament, el dramaturg escriu 
dues obres més, una de les quals 
assegura que serà per a les 
protagonistes de Locas, “me la 
produeixi algú o em toqui fer-ho a 
mi”. “En aquest àmbit tan inestable 
la por sempre és allà, però em 
sembla que m’hi quedaré una mica 
més”. –M.J.

A punt d’estrena

Locas

Jennifer i Marta, les protagonistes de ‘Locas’. Però qui serà la boja aquí?

“La malaltia mental 
és una cosa més 
comuna del que 
pensem”
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