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CULTURES

empre m’ha fascinat la relació
que la nostra tradició folklòrica
ha mantingut amb els llops. Les
rondalles van plenes de llops

famolencs que endrapen cabretes, por-
quets o nenes indefenses. En la fraseologia
catalana també abunden les referències a
aquests mamífers udolaires: la foscor més
extrema i temible ho és «com una gola de
llop»; quan «la pell és del llop» no hi ha sor-
tida airosa possible; si un «cau a les urpes
del llop», està perdut; els qui es volen donar
més importància de la que tenen «no ma-
ten llops»; mentre que alguns hipòcrites
perillosos diem que «tenen cara d’ovella i
urpes de llop»; quan un es troba en perill li
«veu l’orella al llop»; i, finalment, quan algú
«veu el llop» pot ser que simplement s’hagi
quedat sense veu.

El cinema ha explotat, sovint, el mite de
l’home llop que, en realitat, prové d’una la
tradició molt antiga i que, en el fons, serveix
per explicar la dualitat inevitable de la na-
turalesa humana: tots tenim una part fosca
-un costat que enllaça amb un passat an-
cestral de caçadors ferotges- que apareix de

tant en tant i, sobretot (si fem cas de la ver-
sió moderna del mite), les nits de lluna ple-
na. A banda de la referència que en fa Ovidi
en les seves Metamorfosis, la versió més an-
tiga que en conec apareix en un dels Lais
(una mena de contes medievals d’origen
cèltic) que Maria de França va recollir al se-
gle XII. El situa a la Bretanya i és la història
d’un cavaller que desapareix de casa cada
dos per tres. Quan la seva dona insisteix
que li expliqui on va, tement una aventura
amorosa, ell acaba confessant que es con-
verteix en llop. La dona, que ha sabut que si
li pren la roba mentre dura la transformació
el marit no recuperarà la forma humana,
pacta la traïció amb un antic pretendent.
Traït i convertit en llop, el cavaller ensopega
un dia amb el seu rei, per qui sentia un gran
afecte, i li demostra una docilitat inusitada,
per la qual cosa el monarca decideix adop-
tar-lo com a mascota. Viu a la cort i no agre-
deix ningú. Un dia, però, coincideix amb la
dona que l’havia abandonat i li arrenca el
nas d’una mossegada. Tothom se sorprèn
que aquell animal tan dòcil hagi agredit, tot
de sobte, aquella dona, la qual, després de

ser torturada, acaba confessant. El rei, des-
prés de tornar la roba al cavaller i propiciar,
doncs, que recuperi la seva forma humana,
expulsa del país l’esposa deslleial i el seu
company. I es veu, segons explica la llegen-
da, que algunes filles d’aquell llinatge van
néixer sense nas i van viure desgraciades.

Fa anys, en la meva novel·la O rei o res!
vaig incloure una adaptació lliure d’aquest
Lai i, poc després, vaig titular Ànima de llop
la història d’un home dominat pel costat
salvatge de la seva naturalesa. És potser per
aquest interès que em desperta el mite de
la dualitat humana que no he pogut resis-
tir-me a llegir, d’una tirada, la novel·la Li-
cantropia (Edicions de 1984), que ha publi-
cat recentment Carles Terès, en la qual he
descobert, a banda d’un relat prou absor-
bent i interessant, amanit amb diàlegs per-
fumats amb el dialecte del Matarranya, l’ar-
relament del mite en aquesta part de la
franja aragonesa i l’existència dels anome-
nats llobaters, homes que, segons la tradi-
ció, eren capaços de comunicar-se amb els
llops i a qui pagava qui volia tenir els ra-
mats protegits.
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El cinema ha explotat, sovint, el mite
de l’home llop, que, en realitat, prové
d’una tradició molt antiga i que, en
el fons, serveix per explicar la
dualitat de la naturalesa humana

a història d’Adam
Bach, el primer home
que arriba a Mart, ja ha
fet el salt definitiu de

les pàgines de la novel·la de Pep
Elias a l’escenari del Teatre de
l’Aurora. Olor de gas es va estrenar
dijous al vespre en una funció en
primícia per al centenar de mece-
nes que han col·laborat amb les se-
ves aportacions a construir l’esce-
nografia. En total el projecte ha re-
captat 4.040 euros, gairebé el do-
ble dels 2.200 que es demanaven
inicialment.

El protagonista, Adam Bach, és
un antiheroi que no té res a perdre
i s’enrola en una expedició en so-
litari que el convertirà en el primer
home que arriba al planeta Mart.
L’obra gira entorn a les reflexions
d’aquest únic personatge, inter-
pretat per l’actor igualadí Joan Va-
lentí. El monòleg explora múltiples
registres entre la comèdia i el dra-
ma, que atrapen els espectadors en
una història que tracta dos viatges
paral·lels, el d’un astronauta pio-
ner i el d’un home que fa un
examen interior, a la recerca de la
felicitat i el sentit de l’existència. 

En acabar l’estrena, el centenar
de mecenes van aplaudir llarga-
ment i van participar en un col·lo-
qui amb l’equip que ha fet possi-
ble l’espectacle. Entre el públic hi
va haver diverses mostres d’entu-
siasme. «Fantàstic, he quedat sor-
presa, habitualment vaig a teatre
però fa molt que una obra no m’a-
gradava tant», explicava una de les
assistents. Al col·loqui, Pep Elias va
explicar l’origen de l’obra. «Vaig lle-
gir al titular d’un diari que el pri-

mer home que anés a Mart ho hau-
ria de fer sense bitllet de tornada.
Em vaig començar a imaginar com
seria aquesta persona i partir d’a-
quí la novel·la va començar a flu-
ir». El director de l’espectacle,
Marc Hervàs, va incidir en la doble
vessant de l’obra: d’una banda,
es tracta d’una «aventura marcia-
na i espectacular, on es pot veure
un astronauta com surt de la ter-
ra i se’n va a un altre planeta», però
de l’altra, és també una «aventura

íntima, ja que el protagonista fuig
de la terra per un trauma i inten-
ta reconstruir la seva vida a Mart». 

Pròrroga de l’espectacle
Olor de Gas es pot veure avui a les
10 de la nit i demà diumenge a les
set de la tarda al Teatre de l’Auro-
ra d’Igualada. Les entrades (15
euros i 11,5 euros) es poden ad-
quirir a través de la web del teatre
i a taquilla una hora abans de la
funció. Els responsables del teatre
comentaven que, amb les entrades
gairebé exhaurides, s’ha decidit
prorrogar-la el cap de setmana vi-
nent (22, 23 i 24 de febrer). 

Després, la producció comen-
çarà una gira que la durà al teatre
Kursaal de Manresa  (28 de febrer),
la sala Trono de Tarragona  (1 i 2 de
març), el Teatre de Ponent de Gra-
nollers (8, 9 i 10 de març) i la sala
La Planeta de Girona (16 i 17 de
març).
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«Olor de gas» es presenta
amb èxit als seus mecenes

El Teatre de l’Aurora d’Igualada fa un passi previ a l’estrena de la
seva primera producció, que es prorrogarà el cap de setmana que ve


Els mecenes que han ajudat a pagar l’escenografia d’«Olor de gas», a
l’estrena en primícia de la producció. Asseguts a l’escala, l’actor Joan
Valentí; l’autor de l’obra, Pep Elias; el director de l’espectacle, Marc
Hervàs; i el director del Teatre de l’Aurora, Òscar Balcells

TEATRE DE L’AURORA

Primera producció en solitari
Tot i que el Teatre de l’Aurora
ha coproduït 18 espectacles

teatrals amb companyies professio-
nals des del 1999, Olor de gas és la
primera producció pròpia per a adults
de la sala independent igualadina.
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Cabrianes escoltarà
diumenge música
catalana i de Buriàtia

Catalunya i la república russa
de Buriàtia segellen un inusual
pacte musical en l’espectacle
que el grup Amar Mende inter-
pretarà diumenge (18 h, 8 euros)
al Centru de Cabrianes, en una
nova proposta del cicle Testi-
moni Escènic. La formació que
integren Francesc Riera Xerina
(gralla, flautes, tarota, gaita i fla-
biol), Manel López (acordió),
Bernat Torras (percussió ibèrica)
i Josep Noguera (guitarra, man-
dolina i viola caipira) té un cin-
què component tant impensable
com la cantant Oyuna Baturova,
resident a Terrassa i establerta a
Catalunya des de fa una dècada
però procedent d’un racó de
món tant allunyat de casa nostra
com Buriàtia, en plena Sibèria i
fronterera amb Mongòlia.

«Vaig estudiar llatí, anglès,
una mica de xinès, francès, rus,
que no s’assembla en res al bu-
riat, idiomes mongols, ...», ex-
plica Baturova, que s’expressa en
un català més que correcte. El
concert d’Amar Mende barreja-
rà en el seu repertori diverses
melodies tradicionals catalans

amb altres de bu-
riates, i en to-

tes elles mostra la cantant asià-
tica un domini excel·lent de la
poliglotia. Com explica Josep
Noguera, «uns amics bascos ens
van venir a veure a les festes de
Gràcia de l’any passat i van dir
que la cançó que l’Oyuna canta
en basc s’entenia bé».

La vocalista del quintet es de-
fineix com una «nòmada del se-
gle XXI» satisfeta de «poder can-
tar a Catalunya les cançons del
meu país». El buriat, com ex-
plica Baturova, és una llengua
que parlen «mig milió, potser
una mica més, de persones».

Peces com la coneguda sar-
dana Per tu ploro, amb música
de Pep Ventura i lletra de Joan
Maragall, que Amar Mende ser-
veix arranjada, es podran escol-
tar durant una vetllada que s’in-
clou en un cicle d’arts escèniques
que vol potenciar la programa-
ció d’aquest tipus d’espectacles
en diverses poblacions de la co-
marca. En la primera edició,
Testimoni Escènic passa per
Sant Joan de Vilatorrada, Avinyó
i Sallent, a més de Cabrianes.
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Amar Mende, amb la
cantant buriata

Oyuna
Baturova 


