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“«Cerco mon ànima», qui collons sóc”

● Coneixia El comte Arnau?
Quan t’ho proposen, t’adones que
tens una ignorància tremenda sobre
el personatge i la llegenda. Última-
ment, a l’obra, m’està apareixent
Maragall, entenc la seva visió d’ahir
cap avui en els versos i la manera de
viure que explica amb l’Arnau.
● Fins a quin punt explica l’avui?
El comte Arnau cavalca eternament
i ser etern és molt puta. És un cavall
de foc que busca, i busca, i és el que
fem tots. Busquem. Què? No ho sé
ben bé. El seu viatge va per aquí: la

seva recerca és la recerca d’un ma-
teix. Diu “cerco mon ànima”, qui co-
llons sóc. Avui la gent necessita en-
tendre’s i saber per què és així. Per
això perdura i és inabastable.
● Com es tradueix a l’obra el viatge
etern d’Arnau?
La poesia impera, la serenor. Jo sóc
jove i tinc ganes de córrer, però
m’han fet entendre que amb una
certa pausa jo, i tu, entendrem mi-
llor els versos i hi pot haver aquella
fiblada, aquella magnitud...
● El comte Arnau era un cavaller, a
TV3. Pot donar peu a confusió?
Sí, jo crec que està mal explicat.
Sembla que sigui d’aventures i ni de
bon tros! S’ajusta més al terme
d’una lectura escenificada. No dei-
xa de ser un joc d’actors. El viatge de
l’Arnau va des d’algú que és fornica-
dor, assassí, maltractador i molt ca-
nyer, fins a algú que toca focs per-
què tothom li demana responsabili-
tats i necessita la redempció.

4 preguntes a Ernest Villegas ACTOR

SET ACTORS I UN COR
Els 26 intèrprets del Cor de

Cambra del Palau de la Música
acompanyen a capella el viatge

als inferns del comte Arnau.
DAVID RUANO

El mite del
comte Arnau

cavalca al
TNC

El Teatre Nacional obre la Sala
Gran a El comte Arnau. Hermann
Bonnín porta a escena el personat-
ge de llegenda en paraules del poe-
ta Joan Maragall, amb motiu del
150è aniversari del seu naixement.

explica Joan Casas, un dels drama-
turgs de l’obra, construïda a partir
dels tres poemes de Maragall del
1900, el 1906 i el 1911. “Hi planen la
Setmana Tràgica, la bomba del Li-
ceu, la crema d’esglésies i els movi-
ments socials d’una Barcelona in-
dustrialitzada”, detalla Bonnín. Ma-
ragall hi planteja el seu compromís
social però també es pregunta per la
raó profunda de la seva existència.

La Sala Gran del Teatre Nacional
encetarà temporada aquest dime-
cres i se sumarà a l’Any Maragall
–que commemora els 150 anys del
seu naixement i 100 de la mort–
com ja havia fet amb Joan Maragall,
la llei d’amor la temporada passada.
El comte Arnau de Bonnín fuig del
medievalisme romàntic que pinta
Arnau com si fos un bandoler de
Serrallonga, i deixa l’obra en un
minimalisme estètic que juga a fa-
vor de la contemporaneïtat d’una
llegenda folklòrica de fantasmes.
Contribueix a crear una atmosfera
onírica, entre la realitat i el somni,
entre la matèria i l’esperit, la músi-
ca original interpretada a cappella
pel Cor de Cambra del Palau.

Ernest Villegas és el comte Arnau
en un viatge en què l’acompanyen
personatges que serveixen de mirall
i de contrapunt: la monja (Anna Yco-
balzeta), la seva muller (Àngels Bas-
sas), el poeta (Joan Crosas), les veus
de la terra (Vicenta Ndongo) i el sin-
dicalista (Enric Arquimbau).e

LAURA SERRA

BARCELONA. Si hi ha un mite fixat
a la memòria col·lectiva d’aquest pa-
ís és el del comte Arnau. En l’ima-
ginari popular el mite s’ha conser-
vat –gràcies a la tradició oral– com
un home que calvalca eternament
amb un cavall de foc, llops que el
persegueixen i una abadessa sacrí-
lega que comparteix el camí de re-
dempció. A la Renaixença, desenes
d’autors van reescriure literària-
ment la llegenda: Verdaguer, Gui-
merà, Bartra, Carner, Sagarra, Pi-
tarra i Joan Maragall. Si Wagner es
va apropiar de la llegenda de l’ho-
landès errant, Maragall es fa seva la
del comte Arnau; si Goethe va dedi-
car 25 anys a escriure el Faust, Ma-
ragall va destinar els últims 11 anys
de la seva vida al comte català.

“No volia explicar una llegenda,
sinó expressar el que sent i veu, el
que configura el seu país a les por-
tes del segle XX”, diu el director Her-
mann Bonnín. “Arnau era una refle-
xió de plenitud i maduresa. Era la
pedra de toc del mateix autor, una
manera de mesurar-se a ell mateix
amb el món, l’espiritualitat i el país”,

Hermann Bonnín ressuscita
la llegenda popular de la mà

de Joan Maragall

TEATRE

El llegat de Maragall, vist amb ulls universitaris
valis i Nietzsche. Tot i això, encara
no està publicat d’una manera prou
representativa a Alemanya”. Giu-
seppe Grilli, de la Universitat Roma
Tre, va publicar l’assaig El mite laic
de Joan Maragall l’any 1984. “Ma-
ragall va tan a contracorrent res-
pecte al que és comercial –és ho-
nest, sincer i equilibrat– que pre-
cisament per això hauria de ser
molt més vigent”, va dir durant la
seva intervenció.e

vulgadors de l’obra de Joan Maragall
a altres cultures. “És la seva figura, el
que el fa exportable –va recordar el
nord-americàRonaldPuppo,profes-
sor a la Universitat de Vic i traductor
d’antologies de Verdaguer i Maragall
a l’anglès–. Representa l’intel·lectu-
al crític i compromès que apareix a
l’Europadeprincipisdels.XX.Mara-
gall identifica llengua i poble, i deci-
deix expressar-se en català perquè és
el que li sembla natural i desitjable”.

Heidi Grünewald, professora de
la Universitat de Barcelona, forma
part del consell de redacció de la re-
vista Haidé d’estudis maragallians
i ha traduït una part de l’obra poè-
tica de Maragall a l’alemany: “Per
a mi l’obra de Maragall té vigència,
tot depèn de la mirada que se li faci.
Va tenir una afinitat espiritual im-
portant amb el poble alemany: va
fer l’esforç d’aprendre’n la llengua
i va traduir autors com Goethe, No-

JORDI NOPCA

BARCELONA. Aquests dies s’ha cele-
bratelPrimerCongrésInternacional
Joan Maragall, organitzat per la Ins-
titució de les Lletres Catalanes, la
Universitat de Barcelona i Acción
CulturalEspañola.Dividitentresjor-
nades de ponències i taules rodones,
haconvocatintel·lectualsiprofessors
de bona part de les universitats cata-
lanes i una trobada amb tres dels di-
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Sergi Belbel pinta un quadre
d’essències costumistes

teixen en una direcció condescen-
dent que deixa al descobert les xa-
cres d’un text que complirà el mig
segle amb la immortalitat esgotada.

El temps ha convertit l’anterior-
ment celebrat realisme social en un
amable i innocent quadre costumis-
ta. El director se sent còmode en
aquesta tessitura i no fa res per con-
trolar els elements de sainet i seri-
al popular (veïnes xafarderes, em-
bolics de primers amors) perquè
l’amenaça de conflicte (la desapa-
rició d’una manera de viure en co-
munitat) i personal (violència de gè-
nere, asfíxia del desclassat) tingui
una certa força compensatòria. La
direcció d’actors és permissiva amb
els excessos i mancances. Només la

gran Mercè Arànega, amb el seu ta-
lent innat, exhibeix nervi i realisme.

El relat construït per Benet i Jor-
net el 1962 és ara una ficció de con-
sum diari. Quotidianitat dramàtica
en la qual aquest autor ha tingut un
notable protagonisme. Acaba Una
vella, coneguda olor i el públic espe-
ra l’anunci del següent capítol des-
prés de gaudir d’un programa pilot
ben fet. I Belbel sembla voler prote-
gir més les essències de l’escola ca-
talana del serial i el seu mestre que
no pas reivindicar per a la posteritat
el text. Si Amar en tiempos revuel-
tos –que ha comptat amb la col·labo-
ració de Benet i Jornet– agrada, Una
vella, coneguda olor complaurà per
les mateixes raons.e

Unavella,conegudaolor
TEATRENACIONALDECATALUNYA
29desetembre

JUAN CARLOS OLIVARES

Foto virada en sèpia. A la
imatge fixa es poden veu-
re els habitants d’un pati
de veïns del Raval. Vestits
i pentinats daten amb

precisió el moment, el 1960. Una
instantània com d’altres oblidades
en velles caixes de sabates. Una foto
virada per la nostàlgia, amb les di-
mensions de l’escenari de la Sala Pe-
tita del Teatre Nacional. L’artifici
d’un realisme estilitzat per l’acu-
mulació d’elements costumistes. El
romanticisme de les persianes i la
bugada estesa que s’aplica a un car-
reró de Nàpols o de la Barceloneta.

Un marc sentimental per tractar
amb cura escenogràfica el rescat
d’Una vella, coneguda olor, la prime-
ra obra de Josep Maria Benet i Jor-
net. Una operació dirigida des de la
primera persona per Sergi Belbel;
des de l’estima i l’admiració a l’au-
tor amb tots els mitjans que pot ofe-
rir el TNC. Belbel ha volgut tornar al
1962, més ben dit al 1975, quan va
descobrir el text a la televisió en
blanc i negre. Tornar per retre un
entendridor homenatge al seu mes-
tre i a una infància que, pel que sem-
bla, va estar envoltada pels matei-
xos que empresonen la jove Maria,
la protagonista d’Una vella, conegu-
da olor, que envellirà després a Ba-
ralla entre olors (1979) i Olors
(1998). Un generós Belbel convida
el públic a compartir una certa in-
timitat sense percebre barrots invi-
sibles que memòria i estima rever-

Mercè Arànega torna a desbordar talent en el cuidat i estilitzat serial
d’època que es desenvolupa en un pati de veïns. DAVID RUANO

El realisme social d’‘Una vella, coneguda olor’ caduca al TNC

Crítica

Joan Maragall, al
menjador de casa seva
Una altra representació teatral vol
recordar aquests dies la vida i obra
del poeta. A la Casa-Arxiu de Joan
Maragall, on va viure del 1899 fins
que va morir, el 1911 (al carrer Al-
fons XII, 79, de Barcelona), Jep
Barceló es converteix en l’escriptor
en un espectacle teixit per Josep
Maria Jaumà a partir dels seus ar-
ticles, correspondència i poemes.
Cada dilluns i dimarts al vespre,
des d’avui fins al 20 de desembre,
al seu menjador, Maragall desgra-
narà el seu ideari polític i social.

Efemèride
El 2011 es
commemoren
150 anys del
naixement de
Maragall i 100
de la mort


