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Quan Xavier Albertí va entrar com a director del TNC va instaurar els Epicentres, que consisteixen
en treballar cada temporada a fons un autor teatral català que, per la seva rellevància i compromís,
és part del Patrimoni català. I un dels compromisos del teatre és difondre aquest patrimoni. Com ja
ens va avançar a la presentació de la temporada, aquesta temporada profunditzarem dins l'
Epicentre Rusiñol . Aquest matí ens han citat als mitjans per parlar-nos de l'Epicentre, de Rusiñol i
de l'espectacle que obrirà la Sala Gran el proper 4 d'abril: Els Jocs Florals de Canprosa , amb
direcció de Jordi Prat i Coll. La trobada ha tingut lloc al encara preciós establiment Els Quatre
Gats, obra de Puig i Cadafalch, que fou lloc de tertúlies d'artistes. Un tarannà impulsat pel mateix
Rusiñol, a més de Ramon Casas i Miquel Utrillo i músics com Enric Granados, Isaac Albéniz o
Lluís Millet.

Abans de passar a l'espectacle, Alberti ens ha presentat el filòleg clàssic, traductor i escriptor Raül
Garrigasait a qui ha titllat de "l'autor de moda" per l'exitàs del seu llibre El fugitiu que no se'n va.
Santiago Rusiñol i la modernitat . L'autor ha explicat que És la meva aportació a l'Epicentre.
Escriure'l i la investigació que comporta ha estat possible gràcies al TNC i a l'Institució de les
Lletres Catalanes. Si es diu que Rusiñol va ser el primer artista profundament modern, doncs el
llibre busca el per què." El llibre explora Rusiñol tant en la seva vessant de pintor com d'escriptor,
parla també de com s'acosta al cos de la dona a La niña gorda i, sobretot, "vol submergir-se en
Rusiñol més enllà de les anècdotes simpàtiques que corren sobre ell i presentar-lo com algú que
va intentar crear sense sotmetre's a la política, ni a l'estat ni al diner," , continua Garrigasait.

Albertí, profund coneixedor de Rusiñol. ha destacat que "tenia capacitat per intuir estètiques i
sensibilitats, va contactar amb Erik Satie, amb la bohèmia parisenca... La Modernitat no és un estil,
és una crisi que provoca l'aparició de conflictes nous entre la gent vinculada a l'art. I Rusiñol tracta
aquests conflictes també. El llibre voldria desvincular-lo de l' Auca del Sr. Esteve , que es el que
tothom recorda, i presentar l'escriptor modern que és. Hi ha conflictes, el malestar davant els
canvis socials i les noves ideologies, sense defensar-ne ni criticar-ne cap."

A la taula també hi havia Eduard Vallès, conservador, Art Modern i Contemporani del MNAC, que
participa a l'Epicentre amb un concert-performance a partir del llibre de Santiago Rusiñol Oracions
que han rebatejat amb el nom de Orationibus #SR . És una proposta que dirigeix l' Albert Arribas i
que es podrà veure els dies 20, 21, 22 i 23 de novembre al MNAC. Ja us ho recordarem a la
nostra agenda, on també us anirem informant dels diversos i molts interessants actes que es
faran, organitzats en paral·lel a l'espectacle.

Vallès, que ha estat director del Museu Picasso, ens ha dit que "en aquesta mateixa sala on som
ara, Picasso va fer una exposició sobre la vida artística de l'època!" També va pintar a Rusiñol i
encara hi ha una reproducció el quadre. Sobre l'artista opina que "va ser un autor teatral que va
saber captar el signe del seu temps. Quan Picasso arriba a Barcelona l'any 1895, el seu referent
era Rusiñol." Opina, però, que va ser al Cau Ferrat de Sitges on va crear el seu panteó : "Allà hi va
posar tota la seva personalitat, com si fos la darrera obra."

ELS JOCS FLORLS DE CANPROSA



Passem a parlar de l'obra que apujarà el telo de la Sala Gran el dia 4 d'octubre. Els Jocs Forals de
Canprosa parla de l'escàndol que va provocar aquesta paròdia dels Jocs Florals que va escriure
Rusiñol i es va estrenar l'any 1902, en un context de forta crispació social, marcada pel recent
empresonament de centenars de líders sindicals i de polítics destacats com Prat de la Riba. La
polèmica es va aguditzar quan el govern central va suspendre els autèntics Jocs Florals de
Barcelona per una xiulada a la bandera espanyola, i en canvi va protegir amb policies els
espectadors que assistien als teatrals de Canprosa. "Fets que ressonen i als que hem donat forma
de comèdia musical esbojarrada. L'obra es va estrenar en plena revolta perquè, a més, hi va haver
12 persones mortes. Es va originar una situació política molt convulsa i... van arribar les
imposicions de Madrid, el 155 de l'època! Buscaven qualsevol motiu per justificar les imposicions
que aplicaven com ara la prohibició dels Jocs Florals, el fet d'haver empresonat a Prat de la
Riba..." , explica Jordi Prat i Coll, director de l'espectacle.

Diu també que en vida de Rusiñol, l'obra va rebre "un munt de pallisses per parlar d'uns jocs florals
també corruptes. No hi calen les comparacions amb l'actualitat ni les metàfores. Ja hi són d'una
manera natural." L'autor denuncia també uns Jocs Florals "amanyats per gent que escriu fatal. I es
que quan els polítics s'apropien de la cultura, malament rai! Era un moment àlgid de la cultura i,
maluradament, els Jocs Florals es desvirtuen." Explica que al principi es va parlar de fer un
musical, però Dani Espasa, director musical, va dir que era millor buscar referents que ressonin,
com el Parallel, en Carles Santos, Berlanga, Joglars... fins i tot Les Teresines! "Si ens deixem
entabanar per cançons foranies perdrem les nostres. Ho hem fet d'un manera que hi ha
referències des de a Dirty Dancing a una sardana. L'hem convertit en una mena de cabaret .Hi ha
un pròleg a partir de frases brillants de Rusiñol, amb una música que recorda a Rocio Durcal i a
Manolo Escobar." Tot passa en un envelat on es preparen els Jocs Florals d'un poble que es diu
Canprosa. "L'envelat em permet portar-ho a avui. És un text imprevisible que no permet imaginar
on ens portarà passats 10 minuts. Hi ha referències a altres obres de Rusiñol i al monòleg La
Feminista" , diu Prat i Coll.

És, doncs, com diu el director "un gran espectacle-experiència" amb més de 30 persones a
escena, entre les que hi ha Àngels Gonyalons, Anna Moliner, Rosa Boladeras, Oriol Genís, Oriol
Guinart, Jordi Llordella, Albert Ausellé, Jordi Coll, Ana Domínguez, Francesc Ferrer, Albert Mora,
Albert Pérez, Mireia Piferrer i una troballa: i les germanes Kathy Sey i Yolanda Sey, actrius i
cantants del conjunt The Sey Sisters.

SOBRE LA MÚSICA

Dani Espasa explica que "se sabia que l'obra acabava amb l'himne Catalunya Comptat Gran i
aquesta ha estat l'excusa per convertir l'obra en una Marató musical amb 30 cançons. Són
músiques que pertanyen al nostre univers, reconeixibles i de tota mena. El gruix més important se
l'emporta la sarsuela i el cuplet, perquè és el que se sentia a l'època. N'hi ha dues o tres lligades a
Rusiñol com ara El Terrisser i algunes de Morera amb lletra de Rusiñol. Totes són ja existents, no
n'hi ha cap d'original, la gent les disfrutarà molt. En algunes hem fet arranjaments però
reconeixibles." Bona part, això si, es canten amb la lletra canviada adaptada a l'argument. "També
hi ha música popular, perquè hi ha balls populars com el dels cercolets o amb rams i palmons."

La música és en directe interpretada per sis músics amb instruments de corda, vent i percussió.
També intervé el Cor Canprosa, amb 12 components "que sona molt bé perquè tenim
actors-cantants. Hi ha solos, duets, quartets... És una obra coral en la que cadascú té el seu
moment de protagonisme." Ens ha parlat de temes que deixaran petjada com ara Tornant de
Montserrat , que canta la Rosa Boladeras o el Tango de la Cocaina que canta Àngels Gonyalons.
Però el que ens ha semblat impagable és la interpretació de la popular Sardana És la Moreneta ,
de Antoni Carcellé, i que ens han cantat en directe The Sey Sisters , perquè ens féssim una idea
de com va l'espectacle. Una meravella!

ALERTA GRAN NOTÍCIA:

Jordi Prat i Coll ens ha anunciat que, per mantenir l'ambient de festa de l'envelat, "cada dia se
sortejarà un pernil i una ampolla de cava. Volem que la gent surti feliç. Han vingut a riure i, per
estimar Catalunya, cal riure-la!"



Doncs ja ho sabeu. En podeu veure un bocinet en el making-off que el TNC ha penjat al web:
https://www.tnc.cat/ca/els-jocs-florals-de-canprosa

Al mateix lloc podreu comprar les entrades. Recordeu que hi ha temps -només- fins l'11 de
novembre.


