
Al’entrada de la Sala Pe-
tita el públic rebia una
fulla de cartolina amb
la inscripció «L’home

que plantava arbres». Aquest és el
títol del musical de petit format,
dirigit i interpretat pel manresà
Enric Llort al costat del pianista i
compositor igualadí Carles Viar-
nés i que es va estrenar dissabte
amb el cartell d’entrades exhauri-
des. El públic es va endinsar en un
viatge emotiu al llarg de pràctica-
ment una hora d’espectacle en
una sala que presentava una dis-

posició en forma de quadrilàter
amb l’escenari al mig i el públic al
voltant. 

L’home que plantava arbres és
una adaptació dramatitzada del
conte homònim de Jean Giono i
parla de com gestos senzills com
plantar un arbre poden canviar
el paisatge i, en definitiva, la vida.
Convertir un desert en un paradís.
Abans de començar, el productor
cultural Pep Garcia havia fet la
presentació, que va tenir un punt
reivindicatiu «trobem a faltar els
que no hi són i els que no hi
poden ser», va dir mentre mos-
trava un llaç groc, i va afegir: «La
cultura ens mou i la injustícia ens
commou».

Al mig de l’escenari, un piano,
una caixa de fusta, sis bombetes i

el terra ple de fulles recreaven un
ambient intimista on la proximitat
del públic amb els artistes era tan
curta que es podien sentir part
del muntatge. Mentre els espec-
tadors ocupaven les seves locali-
tats, de fons se sentia com bufava
un vent enllaunat. 

Quan la sala queda a les fosques
i Viarnés pren posicions al piano.
L’il·lumina un únic canó de llum,
a banda de les bombetes distri-
buïdes pel voltant. Tot seguit, entra
a escena Enric Llort, que comença
a narrar la història d’un pastor
solitari de la Provença que planta
arbres incansablement. Llort na-
rra, després canta i es mou per
tot l’escenari al ritme que marca
el guió. Ara camina, ara corre,
puja a sobre la caixa de fusta, s’as-

seu al piano i de vegades  inte-
ractua amb el públic. Viarnés, per
la seva banda, no només executa
a la perfecció cada nota sinó que
fa l’acompa-nyament amb dife-
rents sons, i recrea amb precisió
l’espai on passa l’acció. Moments
tristos i moments alegres marcats
per l’acurada il·luminació que va
des d’una explosió de llum fins
al moment més íntim.  

A l’inici, les bombetes marquen
el camí de la història i a mesura
que aquesta avança i Llort les toca,
van pujant d’intensitat. Una in-
tensitat que després anirà minvant
quan la narració s’acosti al punt
final. Moment per a les salutacions,
aplaudiments del públic i una úl-
tima imatge amb Llort i Viarnés
fonent-se en una abraçada.

Una petita gran història senzilla
Enric Llort i Carles Viarnés esgoten entrades amb un musical intimista a la Sala Petita del Kursaal

OSCAR BAYONA

L’actor manresà Enric Llort durant l’espectacle a la Sala Petita del Kursaal dissabte al vespre 

EL VESSANT
MÉS TOSC DE
LA COMÈDIA
ESPANYOLA 

BAJO EL MISMO TECHO
Espanya, 2019. Comèdia. 97 minuts. Di-
recció: Juana Macías, Daniel Corpas, Anna R.
Costa i Juan Moreno. Intèrprets: Jordi Sán-
chez, Silvia Abril, Daniel Guzmán, Malena Al-
terio, Álvaro Cervantes, Cristina Castaño, Ana
Morgade i Darko Peric. Pantalles: Bages
Centre (Manresa), Guiu (La Seu) i Yelmo
(Abrera). 

La tercera pel·lícula de Juana
Macías parteix clarament de
la realitat, irremeiablement

dura, que ha sorgit de la crisi. La
parella protagonista ha d’afrontar
el mateix problema que han tingut
en els darrers anys moltes perso-
nes a l’Estat espanyol. La Nadia i
l’Adrián han decidit divorciar-se,
però es veuen obligats a seguir
convivint perquè la hipoteca del
seu luxós xalet, comprat a l’època
de la bombolla immobiliària, no
els deixa cap altra opció.

La directora espanyola, després
d’optar per la tragicomèdia en el
seu anterior llargmetratge (Emba-
razados), es decanta ara oberta-
ment per la sàtira més esperpèntica.
La guerra dels Rose (la sorollosa
però fallida cinta de Danny de
Vito) es revela com el referent in-
dissimulat (fins i tot s’esmenta)
d’una farsa declaradament acce-
lerada i grotesca que naufraga es-
trepitosament. La cineasta espa-
nyola aspira teòricament a dibuixar
una radiografia sagnant  del patètic
panorama actual, però la seva pro-
posta és a anys llum del cinema
de Berlanga, un dels mestres in-
discutibles de l’humor negre ibèric.
No hi ha cap indici d’acidesa en
un relat caòtic i anihilat, d’altra
banda, per un cúmul de gags in-
substancials. Bajo el mismo techo
dona gat per llebre perquè promet,
d’entrada, un compromís crític i
una visió corrosiva que degeneren
ràpidament en una comicitat tan
estèril  com apta per a tots els pú-
blics. Les esforçades composicions
de la parella protagonista (Sílvia
Abril i Jordi Sánchez), dignes de
millor causa, malden infructuosa-
ment per poder salvar una funció
aigualida. És una veritable llàstima
comprovar com una realitzadora
prometedora com Juana Macías
(va guanyar el Goya al millor curt
per Siete cafés por semana) s’hagi
despersonalitzat i  deixat fagocitar
pel vessant més insuls (i tosc) de
la comèdia espanyola. 
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Marta Pich MANRESA 

 Una trentena de persones van participar en l’ofrena floral que va tenir lloc
dissabte a la nit a Can Maçana. Amb aquest acte es pretenia recordar l’execució
de vuit homes de Súria i Valls de Torroella en un revolt de la carretera de Can
Maçana just el dia que es commemoraven 80 anys d’aquests fets de la guerra
civil. L’ofrena floral va tenir lloc després de la representació de l’obra teatral
Mort a les cunetes, que narra aquests fets tràgics, al Teatre de l’Aurora d’Igua-
lada.  En la commemoració, l’acordionista igualadí Martí Marsal (que intervé en
l’obra) va tocar un parell de peces, i el conciutadà Joan Valentí, que ha escrit la
peça teatral juntament amb el manresà David Pintó, va recitar un fragment de
l’obra. Mort a les cunetes exposa els fets amb un format que viatja en el temps
a través de la mirada d’alguns dels personatges que els van protagonitzar. Dis-
sabte, un cop acabada la representació teatral, i abans de l’ofrena floral, va te-
nir lloc un col·loqui  a la mateixa sala teatral d’Igualada. 

Ofrena floral a Can Maçana per recordar
l’execució de vuit homes en la guerra civil

ARXIU PARTICULAR

UN ESPECTACLE INSPIRADOR «L’home que plantava arbres», dirigit i interpretat per Enric Llort, es basa en el conte homònim de
Jean Giono. Un muntatge carregat d’emoció amb música de Manel Camp, en aquesta ocasió, reescrita i arranjada per Carles Viarnés


