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El TEC omple de música, color i dansa 'El poema de Nadal' 

• L'obra de Sagarra, presentada al Poble Espanyol

MARTA CERVERA

Teatre Estable de Catalunya (TEC) trasllada el relat èpic de Josep Maria de Sagarra El poema de Nadal
a un món màgic amb molt de color, música i dansa. L'espectacle, elaborat en clau de teatre dansa per
set actors i ballarins, s'estrena oficialment dilluns que ve a la Carpa del Poble Espanyol, però el dia de
Nadal, a les nou del vespre, i per Sant Esteve, a les vuit, hi haurà funcions prèvies, a més bon preu.

No és l'única versió d'El poema de Nadal que hi haurà aquests dies a la ciutat. Com ja va anunciar EL
PERIÓDICO DE CATALUNYA, Esteve Polls, amb un conjunt de primer ordre format per músics i actors
--Maria del Mar Bonet, Manel Camp, Enric Majó, Pep Munné, Mercè Pons, Montserrat Salvador i
Eulogio Dávalos-- estrenaran la seva proposta a l'església del Pi, del 28 al 30 de desembre. El dia 27 la
interpretaran a la catedral de Tarragona i el 2 de gener, a la de Girona.

COM UNA SIMFONIA
Raimon Molins, director del muntatge del Poble Espanyol, ha intentat crear "una simfonia de música i
moviment". Molins juga amb l'espai de la carpa per aconseguir que els espectadors estiguin envoltats
per uns éssers especials. "Són ens que viuen entre el cel i la terra, no són personatges --diu el
director--. La seva missió és llançar estímuls a l'espectador".

Ferran Audí, Annabel Castan, Cacu Prat, Montse Vellvehí, Marta Vilanova, Ernest Villegas i Gal.la Xaus
interpreten el text, que constitueix un cant a la tradició nadalenca a Catalunya, respectant-lo
completament, segons Molins. "Hem mimat la dicció del llenguatge. La barreja de paraules cultes i
populars dota el text d'una sonoritat molt especial". Josep Maria de Sagarra narra a El poema de
Nadal la història del naixement de Jesús amb tots els tòpics culturals propis de la tradició catalana, i hi
inclou imatges relacionades amb el folklore i els paisatges de Catalunya. L'obra ja incloïa el 1931 una
crítica a la transformació que experimentava la festa nadalenca, una celebració que ja aleshores es veia
cada vegada menys espiritual i més materialista i consumista.

Qualsevol nen capaç d'estar assegut 50 minuts --la durada de l'espectacle-- pot seguir la funció. "És
una proposta molt plàstica. Un divertiment. Més que el significat del text, ens interessa fer sentir
coses a l'espectador, tant als nens com als adults". La idea, continua Molins, és que la gent
prolongui les festes al teatre. "Sagarra invita a redescobrir el Nadal i a recordar com el vivíem quan
érem nens"
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