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Una escena d’El comte Arnau dirigit per Hermann Bonnín al TNC
DAVID RUANO/TNC

JUSTO BARRANCO

Barcelona

JoanMaragall i elmúsic Felip Pe-
drell van tenir fa un segle la idea
de portar a escena els poemes
que l’autor de l’Oda aEspanyaha-
via escrit sobre elmite d’El comte
Arnau. L’obra hauria estat de les
més ambicioses del teatre líric
català, però no es va arribar a rea-
litzar. Fins avui: aquest vespre al
Teatre Nacional de Catalunya,
sota el guiatge del director Her-
mann Bonnín, farà realitat aquell
vell somni. I ho farà amb un gran
desplegament de mitjans –gaire-
bé40 intèrprets en escena, lama-
joria membres del Cor de Cam-
bra del Palau– però des d’una
perspectiva actual que evita fol-
klorismes i que remarca la intem-
poralitat de les preocupacions
que Maragall va projectar en un
personatge que seria el seu àlter
ego: la justícia social i el sentit de
l’existència, subratlla Bonnín.
El director ha convertit els tres

cicles de versos sobre Arnau
–amb l’afegit del poema Soleiada
i de petites referències a Goethe i
Dante– en un espectacle “oní-
ric”, un conte “explicat a la vora
del foc” de només una hora i 15

minuts. Ernest Villegas dóna
vida a l’obra al comte, i l’aba-
dessa Adalaisa és AnnaYcobalze-
ta, que recorda el fet real darrere
del mite: “Bernat Tallaferro es
volia quedar amb el convent de
l’abadessa i va denunciar al Papa
que era un prostíbul. Va ser
clausurat”.
Per Bonnín, “el Comte Arnau

és el gran mite d’aquest país: una
ànima condemnada que sorgeix

de les profunditats per cavalcar
errant sobre un cavall de foc,
amb llops que el segueixen i amb
la seva amant, l’abadessa sacrí-
lega, al coll, un home condemnat
a no tenir repòs i a recórrer als
escenaris dels seus crims”. Molts
autors de laRenaixença van recu-
perar el mite quan van revisar de
nou l’edatmitjana, però, diu Bon-
nín, “Maragall és singular perquè

li va dedicar els últims 11 anys de
la seva vida, en un temps i un
país molt conflictius, preàmbul
del que succeiria a Europa. De
fet, Maragall va fer una lectura
del mite des de la seva època, to-
talment compromesa i que es
projecta a l’actualitat”. I és que,
postil·la, sobreEl comte Arnau de
Maragall plana la Barcelona in-
dustrialitzada en la qual creix la
injustícia social i tenen lloc la
Setmana Tràgica o la bomba del
Liceu. “Maragall arriba a justifi-
car la crema de les esglésies com
a purificació. Antimilitarista, ani-
mista, obre els ulls al futur i té un
compromís radical amb la reali-
tat del país i amb què fem en
aquestmón. El que hi ha al cel no
ho veu clar. Per això, fa un viatge
invers, de reconciliació del cel
amb la terra. Si existeix un cel,
que sigui aquí i ara”.
Per això, l’escenografia és sò-

bria: amb prou feines un terra
que, per Bonnín, recorda “la terra
trencada i ferida, que pot ser la fe-
rida de l’home”. La del mateix
Maragall: Joan Casas, assessor de
la dramatúrgia, assenyala que “de
no haver mort, Maragall hauria
ressuscitat el comte, perquè era
una pedra de toc de si mateix”.c

J. BARRANCO Barcelona

La costa de l’utopia, l’obra magna
de Tom Stoppard, obre avui la
temporada del Teatre Lliure de
Montjuïc sense estar-se de res.
No es podia pas demanar més:
que sigui una companyia de Mos-
cou, el Teatre Rus Acadèmic de la
Joventut, la que representi una
obra que revisa en profunditat 35
anys clau de la història del seu
país, de 1833 a 1868. Una obra on,
entre desenes de personatges –hi
hamés de 40 actors en escena– hi
trobem l’anarquista Bakunin, l’es-

criptor Turguenev o Herzen, que
va propugnar el socialisme cam-
perol. Fins i tot Marx. Una obra
monumental concebuda en tres
parts independents –Viatge,Nau-
fragi i Salvament– que sumen
gairebé nou hores, per la qual
cosa el Lliure l’ofereix en tres
parts d’avui a divendres, i en una
marató, dissabte.
Lluís Pasqual, director del Lliu-

re, va subratllar l’excepcionalitat
de poder veure l’obra a
Barcelona. Econòmicament és
possible gràcies a l’any Espanya-
Rússia. Intel·lectualment, “és el

gran text que inaugura el segle
XXI.Mostra que quan la gent està
més cansada i desencisada la uto-
pia pot tornar”. Pel director de
l’obra, Aleksei Borodin, Stoppard
ajuda els russos a veure la seva his-
tòria amb un altre enfocament i
“amb molt humor: l’autoironia és
bàsica”. “L’important de l’obra
–diu– és que els personatges no es
tornen cínics davant la realitat.
Malgrat totes les pèrdues, i tot i
entendre que la utopia no es pot
aconseguir, intenten tirar enda-
vant. El camí que fan cap a la lli-
bertat és el moviment cap a la vi-
da”.Hi ha llibertat, avui, a Rússia?
“Tots els governants intenten po-
sar un ordre, i això pot entrar en
conflicte amb la vida d’una perso-
na. Si intentem construir la vida
com arquitectes topem amb grans
contradiccions.Ningúno vol el ca-
os, però el teatre existeix entre al-
tres coses per manifestar que la
persona és el més important”.c
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EL BOX
Dir. Ricardo Bartís
Sportivo Teatral

SALA LA PLANETA 7 oct > 21 h
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Amb el suport especial de:

30 de setembre a 11 de desembre de 2011

QUEDEN
ENTRADES!

LA CRÍTICA ARGENTINA N’HA DIT:

“Muy buena. Ricardo Bartís (...)
mantiene una lógica y su dialéctica
sigue igual, exacta, tan divinamente
obstinada

” Pablo Gorlero
(La Nación, 5/09/2010)

“El Box se destaca por sus
buenas actuacions y su impronta
desacralizadora y ritualista

”Hilda Cabrera
(Página 12, 4/09/2010)

NO SE SI...
Marta
Carrasco

SALA LA PLANETA 11 oct > 21 h

ESTRENA

‘ElcomteArnau’deMaragall
cavalcadenoualTNC
HermannBonnín fa realitat el vell somni del poeta

Set actors i el Cor
de Cambra del Palau
de la Música
crearan en escena
un ambient oníric

‘La costa de la utopia’
inundael Lliure
delmillor teatre rus


