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‘EL COR DE LES TENEBRES’ 

Viatge a l’infern a Montjuïc
El cor de les tenebres, la novel·la de Jo-
seph Conrad (1857-1924) que va ins-
pirar al seu dia la cèlebre i premia-
da pel·lícula Apocalypse now (1979) 
de Francis Ford Coppola, centra el 
nou espectacle que la companyia 
Teatro de los Sentidos presenta al 
Polvorí de Montjuïc fins al dia 11 
de juliol. El públic haurà de deixar-
se portar pels sis actors que inter-

preten el muntatge i, en grups redu-
ïts de només 26 persones, endinsar-
se en l’origen del mal. «És un viatge 
a la part més fosca de nosaltres ma-
teixos», explica Enrique Vargas, dra-
maturg i antropòleg colombià la 
companyia del qual es proposa eli-
minar les barreres que normalment 
s’estableixen entre els actors i els es-
pectadors.

 A diferència d’altres creacions 
anteriors amb un tema menys si-
nistre, com La memoria del vino i El 
hilo de Ariadna, Teatro de los Senti-
dos penetra en aquesta peça en la 
poètica de la destrucció, de la vio-
lència. «Utilitzem el nostre mateix 
llenguatge, només que fem servir 
altres paraules. En realitat, l’espec-
tacle es pot viure com un viatge a 
l’arrel del mal o com una purga. Ca-
dascú ho viu a la seva manera. No 
volem condicionar l’espectador».

REFERÈNCIES A T. S. ELIOT / L’obra de 
Conrad és la base del muntatge pe-
rò aquest també es recolza en tex-
tos filosòfics de Hannah Arendt i 
inclou referències a La terra gasta-
da, de T. S. Eliot. «Conrad parla en el 
seu llibre de la massacre que la 
companyia belga SGB va produir al 
Congo, on es calcula que van morir 
uns 10 milions de persones. No 
s’ha parlat gaire d’això gràcies al 
pulcre treball de relacions públi-
ques desplegat en el seu moment 
pel rei Leopold II», recorda Vargas. 
L’obra de Teatro de los Sentidos no 
ho oblida. M. C.

Madaula
i Arquillué 
s’enfronten 
a ‘El preu’ 
3 Sílvia Munt dirigeix al Teatre Goya 
aquest drama familiar d’Arthur Miller

MARTA CERVERA
BARCELONA

blic. El preu és un drama familiar: 
l’espectacle parla de la decadèn-
cia d’una família americana, que 
ha anat a menys a causa del crac 
del 1929. Munt no ha cregut neces-
sari actualitzar el text. «No ha cal-
gut. L’obra és de plena vigència. No-
saltres hem tingut el nostre crac el 
2008 i hem vist com ha destruït fa-
mílies senceres», va recordar la di-
rectora i actriu.

ARQUITECTURA DRAMÀTICA / Destaca 
l’habilitat de Miller per crear una ar-
quitectura dramàtica que funciona 
a la perfecció. «L’obra no posa el fo-
cus en la crítica social. Miller fa una 
anatomia devastadora de l’ésser hu-
mà i això em va tocar», va reconèixer 
Munt. La directora ha respectat cada 
plec psicològic dels personatges. 
«No hauria pogut tirar endavant El 

Gairebé coincidint amb 
l’adéu del Teatre Grec de 
Les bruixes de Salem, d’Art-
hur Miller (1915-2005), 

en una potent versió d’Andrés Lima, 
una altra obra de l’autor nord-ame-
ricà s’estrena al Teatre Goya. Sílvia 
Munt dirigeix El preu, interpretat per 
quatre populars actors: Pere Arqui-
llué, Ramon Madaula, Lluís Marco i 
Rosa Renom. El muntatge estarà en 
cartell fins al 7 d’agost.
 «En aquesta obra, Miller pene-
tra en la profunditat que puc espe-
rar d’una obra de teatre –va desta-
car ahir Munt–. És un miller madur, 
intel·ligent, generós i devastador». 
Estrenada el 1968, va ser una de les 
últimes peces de l’autor que va ob-
tenir l’aplaudiment de crítica i pú-

FELIPE MENA

Ramon Madaula (a l’esquerra, 
dret) i Pere Arquillué, en un 
assaig d’‘El preu’ al Goya.

EFE / GIAN EHRENZELLER

NAThANiEL RATELiff

Una catarsi soul a Barts
En el passat, Nathaniel Rateliff va 
mirar d’exorcitzar els seus dimonis 
a través del folk, però els traumes 
continuen i, a més, tocar aquesta 
mena de música no li donava per 
deixar les feines de camioner o jar-
diner. Un bon dia es va plantejar si 
no seria millor ballar que plorar. I 
inspirat per antics ídols com Sam 
& Dave i Isaac Hayes, va decidir pas-

sar-se al soul i el R&B clàssics, en el 
seu cas tenyits de rock del sud.
 Va funcionar. De la mà d’una no-
drida banda, The Night Sweats, no dei-
xa d’acumular fans i és probable que 
avui, a Barts (21.00), es produeixin es-
cenes d’exaltació seriosa. Perquè el 
que aquest músic es va plantejar com 
a teràpia personal es converteix en els 
directes en catarsi col·lectiva.
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preu sense les quatre intèrprets, au-
tèntiques bèsties interpretatives 
que assumeixen els diferents rols. 
Per a mi era una condició sine qua 
non comptar amb ells per poder fer 
bé aquest treball». La seva intenció 
és transmetre la veritat de cada 
personatge «de forma austera però 
molt precisa».  

DOS GERMANS I UNA HERÈNCIA / El text 
mostra com dos germans que no 
s’han vist des de fa temps es reunei-
xen per solucionar un tema d’he-
rència. La casa on van créixer ha de 
ser demolida i han trucat a un taxa-
dor per saber el valor dels mobles. 
Per una part hi ha Víctor (Pere Ar-
quillué), un policia a punt de retirar-
se casat amb Esther (Rosa Renom), i 
per una altra Walter, un cirurgià 
d’èxit. Mentre esperen l’arribada 
del taxador, descobreixen vells ob-
jectes plens de records que portaran 
a col·lació incòmodes preguntes so-
bre les seves vides i les decisions que 
van prendre. «A través d’aquests dos 
germans, la peça parla de com em-
patitzem amb el dolor, de com fem 
les nostres eleccions i de com sobre-
vivim. ¿Què estàs disposat a pagar 
per aconseguir el que vols? Tots te-
nim un preu».
 Ramon Madaula interpreta el 
germà gran. Feia 20 anys que ell i Ar-
quillué no coincidien en escena, des 
d’Àngels a Amèrica. Estan disfrutant 
amb els assajos i les sessions prèvi-
es. «Dels autors de la seva època, les 
obres de Miller són de les que millor 
resisteixen el pas del temps», va afir-
mar Madaula. I la directora va pre-
cisar que l’autor evita jutjar l’ésser 
humà. «No divideix els personatges 
en bons i dolents. L’obra és tan fina 
i intel·ligent que el públic es va po-
sant de part d’un i de l’altre tota l’es-
tona fins que al final la peça acaba 
amb una altra mirada, la del taxa-
dor, la del supervivent». H

 Si preguntes a un artista soul en 
quina discogràfica li agradaria aca-
bar, és probable que et digui Stax, 
el llegendari segell de Memphis. 
Rateliff i els seus Night Sweats no 
hi han acabat, hi van començar: 
«Ho admeto, és molt sorprenent», 
diu per telèfon. «Publicar al segell 
de gent com Otis Redding és un pri-
vilegi».

TREURE PENES AMB EL BALL / Nathaniel 
Rateliff & The Night Sweats és un exer-
cici rock’n’soul d’esperit vintage que 
busca, sobretot, treure penes a tra-
vés del ball. Sense haver vist la seva 
cara, seria fàcil dir que Rateliff és un 
cantant negre de culte recuperat 
per algun productor per aprofitar el 
revival soul. «Sí, em solen dir que so-
no més gran». En realitat, Rateliff va 
néixer fa 37 anys a la Missouri rural, 
en el si d’una família profundament 
religiosa, i va deixar la ciutat de 
Herrmann als 18 anys per ser missi-
oner a Denver. Avui dia, renega de 
les parts dels seus primers discos 
que parlen de conceptes religiosos. 
La seva banda és la seva nova religió. 
JUAN MANUEL FREIRE 

Sixena s’allunya del MNAC
3 El Govern acatarà la sentència que obliga a retornar les pintures murals

EL PERIÓDICO
BARCELONA

D
e «temeritat, imprudèn-
cia i atemptat cultural en 
matèria de patrimoni» va 
qualificar ahir amb con-

tundència el titular de Cultura de la 
Generalitat, Santi Vila, la devolució 
al seu lloc d’origen de les 97 pintures 
romàniques de la sala capitular del 
monestir de Sixena que es conser-
ven al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC) i a la qual l’obliga 
una sentència de la titular del Jutjat 
de Primera Instància número 2 d’Os-
ca, Carmen Aznar. No obstant, el 
conseller va afirmar que el Govern es 
disposa a complir la resolució, enca-
ra que seguirà lluitant en els tribu-

nals per a la seva conservació a 
Catalunya i per això presentarà «im-
mediatament» un recurs davant 
l’Audiència Provincial d’Osca.
 Vila va admetre que es pot discu-
tir sobre la titularitat de l’obra, però 
va subratllar «que és indiscutible la 
inconveniència del seu trasllat» pel 
seu delicat estat de degradació i que 
existeix el perill de «quedar-nos amb 
les pintures literalment als dits». I va 
afegir que espera que la jutge enten-
gui que la Generalitat necessita més 

temps per complir la resolució per-
què considera insuficient la data lí-
mit del 25 de juliol donada per la ma-
gistrada per seguir els tràmits admi-
nistratius legals.
 El conseller va declarar que en cap 
cas els murals van ser espoliats, sinó 
que van ser traslladats després de ser 
calcinats el 1936 en una operació de 
salvaguarda en plena guerra civil, 
«basada en la bona intenció i el com-
promís de conservació», en la qual va 
participar el pare de l’actual alcalde 
de Villanueva de Sixena. 

RELAT HISTÒRIC / En canvi, la jutge, 
en la seva sentència, qüestiona la 
legitimitat de la possessió de les 
pintures per part del MNAC i asse-
nyala que han de ser considerades 
com un bé immoble inseparable 
del monument nacional del qual 
van ser esqueixades. La resolució 
aporta un profús relat històric de 
tot el que va passar des que les pin-
tures van ser arrencades el 1936 
per l’expert en art Josep Gudiol i 
traslladades a Barcelona per a la 
seva custòdia.    
 La responsable judicial assegura-
va que l’informe aportat per la Ge-
neralitat és «poc precís» en relació 
amb la tasca encomanada a Gudiol, 
però qüestiona que l’arrencada de 
les pintures fos l’«últim recurs» exis-
tent per a la seva salvaguarda i pro-
tecció. Per a la magistrada, l’extrac-
ció de les pintures podria haver-se 
evitat el 1936 si s’haguessin estudi-
at altres alternatives com ensostrar 
la sala capitular i estabilitzar murs i 
arcs. Afegeix també que no pot acre-
ditar-se que l’ànim de Gudiol fos 

«purament lucratiu o de salvaguar-
dar les pintures» i que no existeix 
notícia que les religioses de Sixe-
na haguessin autoritzat l’extracció 
de les obres al fugir del monestir, 
ni que la Direcció General de Belles 
Arts autoritzés l’operació.
 La sentència esgrimeix una car-
ta de l’abril del 1961 del director 
general de Museus de Barcelona a 

la Direcció de Belles Arts en la qual 
admet que les pintures murals es 
troben en situació de «custòdia tem-
poral» a l’espera de la restauració 
del monestir. I afegeix que, malgrat 
aquesta situació, la Generalitat no 
va aportar a la causa cap altre con-
tracte de dipòsit entre la comunitat 
religiosa de Sixena, propietària de 
les pintures, i el museu. H

LITIGI ENTRE CATALUNYA I ARAGÓ

El conseller Vila titlla 
el trasllat de «temeritat 
i atemptat cultural», 
i avança que la 
Generalitat recorrerà

33 El conseller de Cultura, Santi Vila, amb Pepe Serra, director del MNAC, ahir, a la roda de premsa.

JULIO CARBÓ

Como cada año empeza-
mos los preparativos de la 
noche solidaria a favor de 
la lucha contra el cáncer 
infantil . Ya estamos en su 
cuarta edición que será el 
próximo 13 de julio. Gra-
cias  todos vosotros, pa-
trocinadores y amigos he-
mos conseguido  un gran 
éxito tanto en convocato-
ria y aún más importante 
en  la  donación  que fi-
nalmente entregamos a la 
AECC-Girona. 

El primer año fueron 
5.000 €, el segundo año 12.500 y el año 
pasado 20.500€. 

Este año nos hemos propuesto supe-
rar de nuevo esa cantidad y contamos 
con patrocinadores que nos ayudan en 
esta causa solidaria como son Blai Morell 
de Rac 1, que hará de maestro de cere-
monias en el evento, Cristina Cubero de 
Mundo Deportivo, contaremos con la co-
laboración de la cantante Lucrecia y del 
desfile de Jordi Dalmau con sus diseños 
de novias. También contaremos con la 
presencia de Elsa Anka, Mirireia  Canalda 

y Felipe López, Alex Corretja 
y Martina Klein, entre otros 
muchos asistentes.

Durante la noche sortea-
remos un collar de 53 perlas 
con cierre de oro blanco y 2 
diamantes, donación de Pere 
Quera Joyeros, valorado en 
2000 €, una camiseta de la 
selección de fútbol firmada, 
un balón de handbol firmado 
por Massip, una camiseta fir-
mada por Xavi y alguna sor-
presa más.

Se servirá una degusta-
ción de gastronomía del res-

taurante Rosa dels Vents del Hotel Cala del 
Pí, dirigida por Enric Herce, Chef del Hotel.

Las donaciones son a partir de 70€ por 
persona y se pueden hacer durante la no-
che en el mismo hotel o bien previa trans-
ferencia bancaria, indicando NOCHE SO-
LIDARIA, el nombre de los asistentes a la 
cuenta ES70 2100 0028 77 0200604680, 
o bien llamando al teléfono 972 82 84 29 
del hotel.
Para más información: 
www.hotelcaladelpi.com 
(Platja D’Aro-Girona).

4ª NOCHE SOLIDARIA SALLÉS HOTEL CALA DEL PÍ

Recaudación a favor del cáncer 
infantil de la AECC de Girona


