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CULTURES 

la dècada dels 50 es va anar imposant el cinema
de gènere històric en les seves variants bíbli-
ca i de romans. Va ser conseqüència del gran
èxit obtingut per la MGM amb Quo Vadis?, de

Mervyn LeRoy; de la Paramount amb Els deu manaments
de Cecil B. de Mille, i de la preponderància de l’amplada
del sistema cinemascope emprat per la Fox a partir de La
túnica sagrada, de Henry Koster. El punt culminant el va
marcar l’il·lustre veterà William Wyler, quan va obtenir ni
més ni menys que 11 Oscar amb Ben-Hur, rodada amb les
facilitats dels estudis de Cinecittà de Roma, el 1959.

Aquell mateix any, la productora Bryna de Kirk Douglas,
animada pel gran èxit de crítica i sobretot de taquilla d’Els

víkings, començava el rodatge de l’adaptació d’una novel·la
sobre la rebel·lió dels esclaus contra Roma, que l’escrip-
tor d’esquerres Howard Fast havia escrit a la presó, on ha-
via anat a parar per desacatament al tribunal de la infausta
comissió del senador MacCarthy a la «caça de bruixes». Els
fets en què es va basar eren els següents. L’any 73 aC una
colla de 78 esclaus es van escapar de l’escola de gladiadors
de Lèntul Batiat a Capua i, sota el comandament d’Espàrtac,
van aconseguir aixecar en armes un exèrcit de 70.000 ho-
mes. Després d’haver fet trontollar la seguretat romana en
el sistema esclavista, Espàrtac fou derrotat a la Lucània per
l’atac combinat de les legions de Cneu Pompeu, Licini Cras
i Lúcul.

Dalton Trumbo era un dels «10 de Hollywood», inscrit
a les «llistes negres», que es veia obligat des de feia anys a
treballar fent servir d’altres persones com a tapadora. Kirk
Douglas va tenir la gosadia, no tan sols de contractar-lo,
sinó de deixar-lo signar amb el propi nom un sòlid guió,
que ressalta la rebel·lia desesperada d’aquells homes, la seva
organització, les ànsies de llibertat i el seu sacrifici final.
A partir de llavors, la situació de Trumbo es va normalit-
zar, i tot seguit va signar també el guió d’Exodus per a Otto
Preminger.  En un principi, la direcció d’Espàrtac va estar
encomanada a Anthony Mann, però es va rendir de seguida
per les pressions de la producció, i Douglas va lliurar la ba-

tuta a Kubrick, que acabava de rodar amb ell Camins de
glòria i que també  havia estat acomiadat per Marlon Bran-
do d’Un tipus dur. Les primeres escenes d’Espàrtac a la pe-
drera, però, són de Mann.

El rodatge va estar ple de dificultats. Peter Ustinov re-
escrivia els seus diàlegs. Charles Laughton es feia el divo.
Laurence Olivier s’estava divorciant de Vivien Leigh des-
prés d’anys de matrimoni tempestuós i malaltia mental d’e-
lla. Kubrick es passava de pressupost, sobretot exigint ro-
dar la batalla final a tot luxe a Espanya, amb soldats de l’e-
xèrcit proporcionats per Franco –prèvia donació a les
«obres de caritat» de Carmen Polo. I la censura no va per-
metre gaire sang a les lluites i va tallar tota l’escena d’in-
sinuació homosexual de Cras a l’esclau Antonino, el cèlebre
diàleg de «les ostres i els caragols», que ha estat afegida fi-
nalment a la restauració de la cinta del 1991. 

Malgrat tots els entrebancs, Espàrtac ha restat l’única
pel·lícula de romans amb una visió clara de la injustícia fo-
namental d’una societat basada en l’explotació de l’home.
El moment en què tots els esclaus presoners encadenats
es van aixecant i criden «Jo sóc Espàrtac!» encara emociona.
I les darreres imatges, amb Espàrtac a la creu i Varinia allu-
nyant-se, pregant perquè mori aviat i emportant-se el seu
fillet ja manumitits tots dos per Grac, són un desenllaç que
constitueix una altra visió del «happy end».
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«Espàrtac»

Fang i setge. El musical de 1714
es pot explicar amb dades: més de
cent actors, 13 protagonistes, una
orquestra de 13 músics, un cor
amb quinze integrants, el teatre de
La Passió d’Olesa amb capacitat
per a 1.490 espectadors i l’escena-
ri més gran del país, i 13 funcions
des d’avui i fins a l’11 de gener. 

Fang i setge es pot explicar amb
noms: música de Salvador Brotons,
dramatúrgia de Marc Rosich, co-
reografia de Toni Mira, lletres de Jo-
sep Pedrals i direcció artística de
l’olesà Joan Font, de Comediants.
I el repartiment, amb la igualadi-
na Lloll Beltran, l’olesà Quimet
Plat, Oriol Genís, Albert Gràcia, Pep
Molina i Ferran Frauca. El cor, se-
miprofessional, és dirigit pel mo-
nistrolenc Quim Piqué.

Però, per sobre de tot, Fang i set-
ge s’explica des de l’emoció que
contagien les persones que s’han
enfangat de ple per explicar el set-
ge que va patir Barcelona l’11 de
setembre del 1714 a través de qua-
tre dones d’edats i condicions di-
verses que pateixen la situació
amb sentiments molt diferents. A
través de les cançons i d’escenes
potents, en la primera part es mos-
tra l’any previ a l’atac amb l’eva-
cuació de les tropes aliades de
Catalunya que deixa la població
desprotegida davant l’amenaça
borbònica; i, a la segona part, es
desenvolupa el cop final que va
ocórrer la nit del 10 de setembre.
Brotons s’ha estrenat en el musi-
cal fent peces com Arrisquem!

El musical s’estrenarà avui (21 h)
amb l’assistència de Miquel Cal-
çada, comissari del Tricentenari;
Carme Forcadell, presidenta de
l’ANC; entre altres polítics i mem-
bres de l’ANC de 50 poblacions. Les
altres sessions es faran els dies
14, 20, 21, 26, 27 i 28 de desembre
i 2, 3, 4, 9, 10 i 11 de gener.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

El musical que s’enfanga en el setge del 1714
La Passió d’Olesa estrena avui un espectacle amb un centenar d’actors que combina grans professionals amb amateurs
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«Té força i crea una emoció
afegida ser tants a escena»

L’olesà Joan Font, director-fun-
dador de Comediants des del
1972, recorda que «amb Fabià
Puigserver i Pep Montanyès [tots
dos vinculats al Teatre Lliure i ja
traspassats] fa molt que, pen-
sant que era una llàstima que no
s’aprofités més el nou teatre de La
Passió, vam plantejar de fer una
obra sobre la història de Catalu-
nya, però la idea no va tirar en-
davant». El musical Fang i setge
entronca amb aquest projecte i
ha tirat endavant «ara que hi ha
saba nova al Patronat de La Pas-
sió, que coincidia amb la cele-
bració del Tricentenari, que hi
havia més recursos i que podem
partir d’un fet social comú».

La composició del musical es
va encarregar a Salvador Bro-
tons, que ja havia col·laborat
amb La Passió, i la direcció ar-
tística a l’olesà, «que sóc del po-
ble i faig mogudes d’aquestes

grans». «A partir d’aquí s’hi van
sumar Marc Rosich, que ha fet un
text boníssim; Josep Pedrals, que
ja està descobert com a lletrista...
No ha costat implicar-los perquè
el plantejament és interessant
no només pel tema, sinó perquè
es desenvolupa en el tercer tea-
tre més gran d’Europa, perquè
implica el repte de barrejar pro-
fessionals amb amateurs i tam-
bé el món universitari, perquè  te-
nim convenis amb l’Institut del
Teatre i l’ESMUC. És una altra
manera de fer cultura».

Per a Font, Fang  i setge és «un
macromuntatge sobre el setge,
però no com a fet historicista
per mirar-se el melic, sinó com a
història local amb potencial per
esdevenir universal i representar-
se a Londres o a Madrid. Té for-
ça i potència, i que en algunes
ocasions hi hagi 80 persones a es-
cena crea una emoció afegida». 

Lloll Bertran
ACTRIU IGUALADINA, INTERPRETA EL PERSONATGE DE NÚRIA

«És una aventura èpica: tot
el projecte ha nascut aquí»

Actriu, cantant i xouwoman.  La
igualadina Lloll Bertran no és
pas novella en el musical (el més
recent, Geronimo Stilton), però
tot i així traspua il·lusió enfangada
més amunt de les celles amb el
musical del 1714. «És una aven-
tura èpica, i no tant pel relat del
setge, sinó perquè muntar aquest
espectacle és molt fort. No es
tracta de reproduir un musical de
franquícia, sinó que tot el projecte
ha nascut aquí i parla de la nos-
tra història, d’un moment im-
portant que va capgirar la desfe-
ta i va obrir les portes de bat a bat
a l’esperança», afirma Bertran.

Apunta també que «no és per
casualitat que la productora és
diu Excés d’Entusiasme. Ni a Ca-
talunya, ni a Europa, si no és en
produccions operístiques, no
crec que hi hagi cap altre espec-
tacle on surtin cent persones. A

part de la plana major, que és un
bé de Déu, hi ha un planter bo-
níssim que és el poble d’Olesa,
que ja té la disciplina de l’escenari
perquè han fet La Passió. De fet,
aquí és casa seva». A més, per a
l’actriu, Fang i setge «es pot ex-
portar arreu, com Els Miserables
o Chicago, perquè té escenes de
molt impacte, una dramatúrgia
esplèndida... És ple d’emocions».

Qui és la Núria, el personatge
que interpreta?«Un terratrèmol,
una dona decidida, llesta, però
obsessionada amb els diners i el
poder. I acaba sent víctima de la
seva pròpia estratègia de pactes.
És un personatge tragicòmic», ex-
plica. Li han fet un personatge a
mida? «M’atreviria a dir que gai-
rebé sí. Mentre escrivien es veu
que ja deien: ‘és la Lloll’. Però crec
que sóc bona persona i no estic
obsessionada amb els diners».
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