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El CAT acull un cicle de 
música llatinoamericana
El Centre Artesà Tradicionàrius serà l’esce-
nari de l’Hamaques, el cicle de concerts de 
música tradicional i popular de l’Amèrica Lla-
tina que se celebrarà del 14 al 17 de maig. Hi 
actuaran la cubana Yusa, la brasilera Jabu 
Morales, el veneçolà Francisco Pacheco i el 
duo mexicà Los Chalanes del Amor. 

Sis escultures de Miró,  
al Palau de la Música 
El Palau de la Música exposa Arrels, un recull 
de sis escultures de Joan Miró i diverses foto-
grafies de Joaquim Gomis que testimonien el 
procés creatiu de l’artista. La mostra és una 
de les iniciatives del diàleg entre l’arquitectu-
ra del Palau i altres arts plàstiques, enguany 
basat en la reflexió sobre creació i somnis. 

Ramon Canals i Eduard Doncos en un assaig 
de Fang a les costelles. VEUS HUMANES  

‘Fang a les costelles’, 
guerra i humor negre  

al Teatre Gaudí

Basada en fets reals, Fang a les costelles explica 
la història de quatre soldats britànics morts a la 
Primera Guerra Mundial que, la nit del 7 de no-
vembre del 1920, esperen en una capella l’arri-
bada del general Wyatt, que ha d’escollir una de 
les despulles, sense conèixer-ne l’origen, perquè 
sigui enterrada amb tots els honors a l’abadia de 
Westminster en representació de tots els caiguts 
durant la guerra. Aquest fet és l’origen de la 
Tomba del Soldat Desconegut, un concepte que 
de seguida es va estendre arreu del món per 
commemorar els soldats caiguts en combat. Els 
actors Eduard Doncos, Ramon Canals i Carles 
Pulido donen vida als esperits dels tres soldats 
(un químic, un obrer i un pagès). “Són tres més 
un”, assegura Gerard Vàzquez, dramaturg de 
l’obra, per explicar que hi apareixen tres perso-
natges més que el públic no veu, “només per-
cep”. “És el món al revés, el públic veu els morts 
però no els vius”, aclareix Ramon Hernàndez, 
codirector del muntatge. 

Els orígens dels personatges i les seves perso-
nalitats, molt diferents entre elles, donen peu 
a una discussió sobre el perquè de la guerra i 
quin dels quatre cadàvers té més dret a ser en-
terrat a Westminster. “Fang a les costelles par-
la de com un mateix fet ens afecta de manera di-
ferent”, diu Hernàndez. Vàzquez defineix l’obra 
com una “tragicomèdia irònica amb molt humor 
negre” que neix a partir de l’anterior projecte de 
la companyia Veus Humanes, Si us pregunten 
per què vam morir, un espectacle sonor de poe-
sia creada per soldats al llarg de la Primera Guer-
ra Mundial.  

Aquesta companyia sorgeix d’un col·lectiu 
d’actors amb la inquietud de recuperar el radi-
oteatre “en directe, no per una emissora sinó 
com a espectacle teatral”, explica Hernàndez. 
Fang a les costelles, que es podrà veure al Tea-
tre Gaudí de Barcelona del 14 al 31 de maig.e 
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L’apocalipsi català  
segons Narcís Comadira

fantasma del pare, i l’evangeli cris-
tià, ja que l’hort de les oliveres és el 
lloc sagrat on Jesús es retira a pre-
gar perquè Déu li estalviï la passió.  

En el subtítol de l’obra, Una òpe-
ra de Catalunya, Comadira aporta 
encara dues pistes més. La prime-
ra, que l’espectacle és una “al·lego-
ria de Catalunya”. Tot i que no no-
més es pot llegir en clau de procés 
independentista: “Som al final 
d’una era que ha arribat al punt del 

col·lapse i que necessita una apoca-
lipsi per refundar-se –diu l’autor–. 
Europa i la cultura occidental es-
tan en una situació terminal”. 
Aquesta apocalipsi tindrà una sor-
tida de ressons bíblics: l’autoim-
molació del fill. El director del Te-
atre Nacional –on l’obra es podrà 
veure des de demà fins al 28 de juny 
en una Sala Gran que canvia de dis-
posició i s’acosta a l’espectador 
com mai abans– diu que el públic 
és qui decidirà si vol salvar-lo o no. 

“Sense sacrifici no hi ha resurrec-
ció ni regeneració”, apunta. 

Comadira també explica la defi-
nició d’òpera perquè “era un text 
perillós que podia ser llegit com un 
text costumista i quotidià, i jo no ho 
volia de cap de les maneres; s’havia 
de llegir com una òpera, amb un 
dramatisme exacerbat”. Per això el 
director ideal era Xavier Albertí. No 
només com a devot de Comadira, 
amb qui ja han compartit obres 
com la verdagueriana Al cel o el mu-
sical Pinsans i caderneres –de fet, 
d’allà ha recuperat alguns noms i 
personatges, com el seu alter ego 
Narcís Cordelira–. També perquè 
Albertí és expert en una teatralitat 
no convencional, que infiltra músi-
ca al text (aquí, canten de Toldrà a 
Jimmy Fontana, d’Adéu clavell mo-
renet a La passió segons sant Mateu 
de Bach) i barreja gèneres i regis-
tres, del vodevil a la tragèdia. Tam-
bé hi ha, esclar, àries: són les poe-
sies que reciten els actors.  

Rubèn de Eguía és el jove màrtir 
davant la mirada inquisidora de la 
família, la minyona, el notari i el rec-
tor, entre altres personatges del po-
ble, interpretats per Mercè Aràne-
ga, Mont Plans, Oriol Genís, Anto-
ni Comas o Carles Canut.e 

Xavier Albertí dirigeix ‘L’hort de les oliveres’, una al·legoria del país 

Rubèn de Eguía és l’hereu català que torna a la finca familiar de l’Alt Empordà per decidir si ven la seva 
propietat als inversors russos tal com vol la seva família. MAY / ZIRCUS

Qui vegi rere el títol de L’hort de les 
oliveres de Narcís Comadira una pi-
cada d’ullet a L’hort dels cirerers 
d’Anton Txékhov l’haurà encertat. 
Encara més que això: es tracta d’una 
obra que viatja en paral·lel, per te-
màtica i argument, a la peça del dra-
maturg rus. Heus aquí un hereu de 
bona família de l’Alt Empordà –del 
fictici Riudejoncs de les Arenes– que 
torna dels Estats Units per fer el tra-
dicional àpat familiar de Setmana 
Santa. En aquest sant sopar, tots 
junts hauran de decidir què se’n fa, 
de la finca familiar que el difunt pa-
re els va llegar per parts. La mare i 
la filla estan decidides a vendre-la a 
uns inversors russos, però el noi, que 
és propietari de les millors par-
cel·les, amb vistes al mar, dubta per-
què sap que el progenitor no hauria 
volgut enterrar el seu llinatge sota de 
rengleres de cases aparellades d’ur-
banitzacions de luxe per a turistes.  

Però no només de Txékhov beu 
Narcís Comadira. El poeta cita dos 
pilars més per a la seva setena in-
cursió teatral: el Hamlet de Shakes-
peare, perquè l’hereu és deutor del 
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Crisi 
“Europa i la cultura occidental 
estan en una situació 
terminal”, afirma Comadira


