
2
2

Cu
lt
u
ra
|s
La

V
an
gu
ar
di
a

D
is
sa
bt
e,
9
m
ai
g
2
0
1
5

E
S
C
E
N
A
R
IS

EDUARD MOLNER

Aquesta temporada un bon direc-
tor d'escena del nostre país,malau-
radament sense gaires encàrrecs,
ens va comentar que tal i comesta-
va el país ens convindria algú que
des del teatre fes la feina que va fer
Thomas Bernhard a l'acomodada
Àustria dels anys seixanta, setanta
i vuitanta. Una tasca d'assenyalar
ambel dit, de posicionar-se crítica-
ment contra la corrupció, l'estultí-
cia i la hipocresia, de dir les coses
pel seu nom, sense embuts i sense
por, per significar fins a quin punt
la ciutadania és farta de tot plegat i
fins a quin punt somenuna fase de
canvis sense retorn, que els que
han gaudit de privilegis fins ara
haurien de contemplar amb por.
“No tenimunBernhard –deia– pe-
rò el necessitem”.

La família Bofill es vol vendre
una finca vora mar a Riudejoncs
de les Arenes. Però no tots estan
d'acord, el fill gran, Guillem, hereu
del nucli de la propietat, s’oposa a
la venda perquè vol conservar el
paisatge de la seva infantesa, el pa-
trimoni de la memòria, l'escenari

del recordo la tradició d'unamane-
ra de fer; diguem-ne comvulguem.

L'anècdota s'inspira en L'hort
dels cirerers de Txékhov. Allà la
venda de la finca significava un
canvi d'època, aquí és un símpto-
ma de la decadència final de tot un
sistema polític, econòmic i social

que ha avantposat sempre els inte-
ressosparticulars al bé comú, opit-
jor encara, que ha confós el profit
privat amb el benestar de tots. Es
pot llegir perfectament L'hort de
les oliveres (Una òpera de Cata-
lunya) com una crítica molt pu-
nyent a la idea hegemònica en

aquest país durant molts anys que
feia equivalents el fer país amb el
fer diners.
La família Bofill, encapçalada

ara per Felicitat Pons, vídua ab-
sent, instal·lada a París, es reuneix
a la finca de la discòrdia per inten-
tar convèncer Guillem, el fill dís-

col, tornat dels EstatsUnits on s'ha
consagrat a l'estudi de Shakes-
peare. A la família l'envolten tres
satèl·lits: un notari, Frederic Riu,
representant del dret català,
sempre acomodable a les necessi-
tats materials de cada moment;
mossèn Agustí Relats, represen-
tant de la fe catòlica nostrada,
tambéa la recerca de la convenièn-
cia patrimonial de l'església; i
finalment un tercer, Narcís Corde-
lira, poeta amic de la família des
dels temps de joventut del pare de
família, company de jocs i mentor
d'en Guillem, únic suport de l'he-
reu en la defensa del patrimoni fa-
miliar.
No cal dir que en la balança de

forces la cultura catalana que re-
presenta Cordelira és la columna
feble, davant del dret i la religió

De les oliveres al calvari

Escenari|s

L’obra, inspirada en ‘L’hort dels cirerers’ de
Txékhov, ens parla de la decadència final de tot
un sistema polític, econòmic i social
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Narcís Comadira i el teatre
sempre corruptibles enfrontdel di-
ner. Narcís Cordelira (joc de lle-
tres al voltant de l'autor Comadi-
ra), que ja apareixia a Pinsans i ca-
derneres com a transmissor del lle-
gat d'una tradició cultural, aquí
apareix, a més, com una mena de
cor grec que comunica al públic
les escenes que veurem, avançant-
se al tempsescènic, desd'una savie-
sa basada en els anys i en el conei-
xement, en un exercici brechtià
que obliga l'espectador a “observar
per entendre”, més que no pas
“veure per sentir”.
Com les teles de patchwork, que

per separat són boniques, però que
només quan són cosides fan la pe-
ça útil, l'obra de Comadira es no-

dreix de Txékhov, però també de
Shakespeare i de la Litúrgia del Di-
jous Sant. Exemple d'aquestes
fonts és l'escena en que Cordelira
lleva Guillem al matí transmutat
enespectredel pare finat per recor-
dar al fill que no cedeixi, en una
escenaque resulta alhorametafòri-
ca i còmica, perquè si alguna cosa
té clara el poeta és la fragilitat de la
seva condició d'home de lletres en
un país que no llegeix ni valora els
que escriuen, “Jo sóc aquell idiota
enmig de l'escenari, que intenta
explicar un conte ple de soroll so-
mort i de fúria amagada”.
No hi ha arbres ni flors, hi ha

oms, roures o pollancres i rosers,
gessamins o lilàs; Rilke deia al seu
jove poeta: “si no saps el nom de
les coses, no saps les coses”. Si no
entens el valor d'unes oliveres ar-
ran de mar, que el caprici de la
llum fa tornar de plata, no miraràs
de preservar-les. Per això fan por
els canvis que no s'entenen. Inde-
pendència, fuig home! Aquest es-
tat de coses deriva de l'Estat on
som, i algú podria fer valer el mas
antic i les oliveres, fins i tot la llen-
gua i no sé quantes cosesmés. Si us
plau que no vingui ningú a canviar
el significat que semprehavíemdo-
nat a fer país. No cal dir que convi-
darem el director d'escena sense
massa encàrrecs a veure L'hort de
les oliveres, i després li demanarem
si encara necessitem un Bernhard,
o amb Comadira ja fem prou. |

Narcís Comadira
L’hort de les oliveres
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA: DEL 13 DE MAIG
AL 28 DE JUNY. DIRECCIÓ: XAVIER ALBERTÍ
WWW.TNC.CAT

NarcísComadira (Girona, 1942),més conegut comapoeta i pintor, és tambéundestacat dramaturg, encara
que les seves obresnohagin trobat sempreel reconeixementnecessari. Ara estrena alTNCunanovapeça teatral que
destacaper la sevamirada crítica a unadeterminadamanerade ‘fer país’; crònicad’unadecadència

Comadira podria ser
aquell ‘Bernhard català’
que críticament
ens diu les coses
pel seu nom, sense por

A l’esquerra,
els actors
protagonistes de
‘L’hort de les
oliveres’ en una
imatge promocional
de l’obra que
s’estrenarà la
propera setmana
a la Sala Gran
del TNC
FOTO JOAN TOMÀS

A sota, una
fotografia del 2013
de Narcís Comadira,
autor de ‘L’hort
de les oliveres’
FOTO PEDRO MADUEÑO

La relació de Comadira amb el
teatre no ha estat fluida, i no
hi ha ajudat gens l'ecosistema
teatral català, on els interessos
públics no han tingut mai gai-
re delimitats i protegits els
espais de recepció.

L'hora dels adéus (estrenada al
Centre Dramàtic de la Genera-
litat, Teatre Romea, 1995, direc-
ció de Joan Ollé). Significava
un esforç encomiable d'investi-
gació, orientada en un sentit
bernhardià. Comadira no ha
amagat mai els seus referents i
l'austríac n'és un de ben clar.

El dia dels morts. Un oratori per
a Josep Pla (estrenada en el
Festival Grec de 1997 al Mer-
cat de les Flors, direcció de
Xavier Albertí). També aquí
tot un seguit de personatges
són convocats a un sopar, com
a L'hort de les oliveres, però
aquest àpat és la nit de Tots
Sants de 1942, i els comensals
seuen al voltant del prosista de
Palafrugell, a l'estació de
Portbou. L'obra era un encàr-
rec de l'any del centenari de
Pla, on alhora que es celebrava
el llegat literari de l'escriptor
es qüestionava radicalment el
seu posicionament polític.

Pinsans i caderneres (estrenada
al Municipal de Girona, el
2008, producció d’El Canal
Centre d'Arts Escèniques, di-
recció de Xavier Albertí). Pin-
sans no era ben bé un drama,
sinó més aviat un espectacle
musical amb textos de Comadi-
ra. Un espectacle en què es
repassava la història de la mú-
sica catalana del segle XX amb
una mena de coral que inter-
pretava sobre l'escena peces,
sobretot del repertori líric cata-
là, meravellós i desconegut.
L'obra va generar una bona
acollida per part del públic,
però no va trobar espai a
Barcelona per fer temporada
més enllà del Festival Grec.

Al cel. Un oratori per a Jacint
Verdaguer (estrenada a l'Espai
Lliure del Teatre Lliure el
2009, direcció de Xavier Alber-
tí). Un any més tard el tàndem
Albertí-Comadira posava en
escena un espectacle sobre
Verdaguer, on es reivindicava
la dimensió cívica del personat-
ge amb textos d’En defensa
pròpia, a banda d'una lectura
molt carnal de Canigó amb
una Flordeneu i un Gentil
desbocats en la seva passió
amorosa. E.M.


