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Albertí dirigeix a la sala Gran del TNC ‘L’hort de les oliveres’, una gran metàfora de la crisi actual

Hamlet a la creu
JUSTO BARRANCO

Barcelona

Una suma de Txékhov, Hamlet i
Jesucrist, amb oliveres en comp
tes de cirerers, dubtes existenci
als adojo i, perdescomptat, unsa
crifici. I tot amb molta música i
ambientat en una petita ciutat de
l’Alt Empordà, la imaginària Riu
dejoncs de les Arenes. Un lloc
plàcid amb la seva coral centenà
ria, el seu notari i un rector il∙lus
trat amb qui la família Bofill es
reuneix durant el Dijous Sant per
sopar per última vegada amb les
forces vives de la població: el pa
triarca del clan hamort i la majo
ria dels hereus volen vendre la
masia i els seus camps carregats
d’arbres a uns russos perquè hi
construeixin una gran urbanit
zació de luxe. No tots ho volen:
enGuillem, el fill, dubta.Molt. La
disputa pel llegat es convertirà
en tot un viacrucis, en una Passió
contemporània. En un delirant
espectacle musical titulat L’hort
de les oliveres –el seu subtítol
ésUnaòpera deCatalunya–escrit
per Narcís Comadira i dirigit,
a partir d’avui, per Xavier Alber
tí a la sala Gran del Teatre Na
cional de Catalunya que ell ma
teix dirigeix.
Riudejoncs de les Arenes i la

venda del patrimoni familiar són
una metàfora, sens dubte, de Ca
talunya, però també de tot Euro

pa. Al capdavall, Shakespeare,
Txékhov i evidentment els Evan
gelis són tres pilars d’una cultu
ra occidental “que en aquests
moments està en situació total
ment terminal”, sentencia Coma
diraparlantde la seva setenaobra
de teatre.
Per al muntatge Albertí ha re

clutat Mercè Arànega, Rubèn de
Eguia, Mont Plans, Carles Canut,
Oriol Genís i el tenor Antoni Co
mas, que dóna vida al rector de la
localitat, toca el piano i canta. En
cara que no només canta ell: ho
fan tots. I lamúsica és d’un eclec
ticisme total: des d’Il mondo de
Jimmy Fontana a La passió se-

gons SantMateu de Bach, elPari-
gi de Paolo Conte, el Sol ixent de
Toldrà, l’Azulao de Jayme Ovalle
o La vie parisienne d’Offenbach.
El sacrifici, recorda Albertí , és

la base del cristianismeperò tam
bé de la primavera àrab, amb el
venedor que es va cremar a Tuní
sia. “Si d’alguna cosa vol parlar

l’obra no és només del moment
actual a Catalunya i la possibilitat
de redefinirnos respecte al nos
tre entorn, sinó també d’una crisi
quehaportataunpuntdecol∙lap
se que necessita una apocalipsi, o
sigui, el naixement d’un temps
nou”, diu el director, encara que
explica que tambéhi ha al∙lusions

a si la pàtria és la llengua o, inde
pendentment d’aquesta, al fet de
ser amos del nostre destí.
Comadira assenyala que ambel

subtítol de l’obra –Una òpera de
Catalunya– ha volgut indicar
com s’ha de llegir el text, “dema
neraoperística, ambundramatis
me exacerbat.”
A més a més, l’obra serà una

sorpresa per al públic: l’escenari
de l’enormesalaGrandelTNCha
crescut per a aquest muntatge i
s’ha menjat diversos metres de
grades, demanera que fins i tot el
públic que sigui a les últimes files
veurà els ulls dels actors. I els de
les primeres, els tindran aunpam
del nas.!
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Narcís Comadira, Carles Canut i Oriol Genís al TNC
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