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La pregària laica del Niño de Elche
a sala Fabià Puigser-
ver  va obrir la tem-
porada teatral 2020-
2021, un seient sí i un 
seient no, o sigui al 

50%, amb la programació de l’es-
pectacle de El Niño de Elche amb 
el seu muntatge Noli em tangere 
(No em toquis), la frase de Jesús a 
Maria Magdalena després de la seva 
resurrecció. El Niño de Elche expe-
rimenta i s’atreveix a sortir de la co-
tilla del flamenc i del palmero per 
endinsar-se en una litúrgia experi-
mental metamística amb una pre-
gària  on desplega una amalgama 
de personatges als quals col·loca en 
el centre de la seva diana i sobre els 
quals dispara el verí del cinisme: als 
qui fan ostentació a Instagram, als 
que voten perquè legitimen les po-
lítiques neoliberals, a Joan Carles I, 
als fills de la burgesia que poden fer 
teatre, a Ada Colau, a Jordi Pujol i 
Solei, al dit petit de Leo Messi que 
val més que tota una dècada del 

pressupost del Departament de 
Cultura, a Donald Trump, a Mark 
Zuckerberg i a la COVID-19. Un es-
pectacle pregària en què a més es 
reflexiona sobre el ritual del teatre, 
la incertesa de la transparència de-
mocràtica i la nostra realitat de ci-
ència ficció. 

Estem en una missa laica, una 
mena de cervesa sense alcohol, una 
aproximació no a l’espiritual sinó al 
ritu, a l’origen del teatre, el teatre 
com una celebració ritual on es po-
den cridar, picar de mans o cantar 
a la recerca de la comunió amb l’ 
espectador en tant que representa-
ció contemporània. Donar a llum 
una idea, encarnar la incertesa en 
escena. Alarma i emergència artís-
tica davant la pandèmia mou la veu 
del Niño de Elche experimental que 
ens recorda al desaparegut Carles 
Santos. 

Necessitem la urgència dels cre-
adors, la necessitat de les arts escè-
niques en viu en uns temps tan vir-

tuals. El Niño de Elche acompanyat 
dels seus escolans i oficiants per lle-
gir els textos de dramaturgs afins al 
Teatre Lliure com Mar Artigau, 
Clàudia Cedó, Albert Lladó i Victò-
ria Szpunberg. La veu a aquests tex-
tos reflexius plens d’ironia la posen 
Alejandro Quesada, Enric Clarós, 
Marta Bassols, Matias Kaupppi, Jo-
sep Rovira i Urbana Rodríguez. Cre-
adors que barregen català i castellà 
en un producte híbrid que ens atra-
pa des del primer moment per la 
naturalesa de ritual. 

Dues taules a manera de mirall 
una davant de l’altra i un faristol on 
El Niño de Elche llança el seu cant 
subversiu, la distància que marca la 
quarta paret està més present que 
mai físicament, però no en les ide-
es que ens colpegen a l’ espectador 
amb mascareta. La música, el so, les 
palmes i les cançons creen un am-
bient, un espai on endinsar-nos 
ajudats per una encertadíssima 
il·luminació de Marc Lleixà que 

suma la llum a l’espai musical en 
una perfecta metamorfosi de mo-
ments salvatges d’escolta d’un cor 
silenciós a les butaques del teatre. 

A l’espectacle hi ha moments de 
pregària, de recolliment, de reflexió 
interior, de laboratori teatral on el 
mantra/laboratorio de El Niño de 
Elche ens parla d’Ernesto Cardenal 
i el seu poema Cant Còsmic. El jo i 
el tu reivindiquen l’ésser. La vida 
com poesia i oració en un exercici 
d’alliberament, de teologia de l’alli-
berament, en un moment on sem-
bla que les presons de la pandèmia, 
dels hospitals, dels llits de les resi-
dències, les aules massificades on 
no es respecta la distància sanità-
ria, el Niño d’Elche ens recorda que 
la persona sola no existeix, som co-
munitat i la mort no pot mai triom-
far sobre l’amor. 
  

* L’autor és professor del INS Vila-
decavalls i cofundador i director de 
la Companyia 8
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Sitges premia Oriol Tarragó per 
la seva tasca al cinema fantàstic
>  El festival atorga el Maria Honorífica a aquest director de so i professor de l’Escac 

Santi Palos/ Efe 

Graduat de l’Escola Superior de Ci-
nema i Audiovisuals de Catalunya 
(Escac), on ara fa de professor, Ori-
ol Tarragó (Reus, 1976) és un disse-
nyador de so que ha treballat amb 
directors com Jaume Balagueró, 
Kike Maíllo, Denis Villeneuve, Da-
niel Monzón o Juan Antonio Bayo-
na i en pel·lícules de ciència-ficció 
i fantàstiques de tant renom com 
ara “[Rec]” (2007), “Lo imposible” 
(2012), “El niño” (2014), “Enemy” 
(2013) o “Jurassic World: Fallen 
Kingdom (2018)”. Per “la seva apor-
tació al cinema fantàstic”, el Festi-
val de Sitges li ha atorgat el premi 
Maria Honorífica. Un guardó que 
afegeix als quatre Goya i als vuit 
Gaudi que ja porta guanyats. 

Amb motiu del premi, Tarragó va 
protagonitzar ahir la “masterclass” 
“In conversation with” dins de la 
secció Sitges Film Hub, on va par-
lar de la seva carrera professional. 
Aquest any, Tarragó ha participat en 
dues de les pel·lícules oficials de la 
53a edició, la inaugural “Malnazi-
dos” (dirigida per altres dos gradu-
ats de l’Escac, Alberto del Toro i Ja-
vier Ruiz Caldera) i “Cosmética del 
enemigo” (també dirigida per un 
graduat del centre, Kike Maíllo). 

El dissenyador de so Oriol Tarragó, en l’acte d’atorgament del premi Maria Honorífica. 

Abans, a primera hora de la tarda, 
va pujar a l’escenari de l’Auditori 
de Sitges per tal d’agrair el reconei-
xement professional que li ha do-
nat el Festival en aquesta edició. 

NAJWA NIMRI, EL GRAN HONORÍFIC 
El  53è Festival de Cinema Fantàs-
tic de Sitged també ha atorgat eel 

Gran Premi Honorífic a l’actriu Na-
jwa Nimri, i el Premi Nosferatu a  
l’actor Manuel de Blas. Najwa Nim-
ri ha estat guardonada en reconei-
xement a la seva carrera. En una 
conferència de premsa, l’actriu va 
evocar ahir les pel·lícules per les 
quals és més recordada a Sitges, 
films relacionats amb el gènere 

com “Abre los ojos”, d’Alejandro 
Amenábar, “Los amantes del círcu-
lo polar”, “Faust 5.0”, “Verbo” o 
“Quien te cantará” i elogià el certa-
men per ser un dels pocs llocs on 
“coincideixen creativitat i entrete-
niment”. 

Nimri va rebutjar que només faci 
“papers de dolenta” i va matisar 

que, en tot cas, li donen “papers de 
villana que acaben allargant-se en 
el temps”, cosa a la qual troba una 
explicació: “els meus angles de la 
cara davant la càmera surten i em 
converteixo en una cosa, quan em 
filmen dono de dolenta i per això 
em toca fer més aquests papers”. 

En descàrrec seu va dir que ha fet 
altres pel·lícules en què  s’allunya-
va d’aquest perfil com a “Lucía y el 
sexo” o “Los amantes del círculo 
polar”. Assegura que ha treballat en 
molts registres diferents menys en 
tres que espera poder inaugurar 
aviat: “M’encantaria fer una comè-
dia familiar, una pel·lícula d’època 
i un biopic d’algú d’aquí”.  

MANUEL DE BLAS, EL NOSFERATU 
Pel que fa a Manuel de Blas (Bada-
joz, 1941), amb més de dues-cen-
tes produccions a l’esquena, és la 
cara visible del fantàstic espanyol 
des de fa més de cinquanta anys. 
“Quan al juliol em van comunicar 
que em donarien el premi, vaig es-
tar agraït i il·lusionat, i després, a 
mesura que ha anat avançant la 
pandèmia i ara ja en la segona ona-
da, sento que tinc el compromís 
d’estar on he d’estar, amb tota la 
gent de Sitges. La cultura és fona-
mental”, va afirmar ahir. 

En els seus primers anys al cine-
ma, Manuel de Blas  va intervenir 
en “El coleccionista de cadáveres”, 
de Santos Alcocer, amb Boris Kar-
loff, tot i que “llavors era molt jove 
i no li donava molta importància, 
però amb el temps ho he valorat 
més”. Després va interpretar altres 
cintes de gènere com “La orgía noc-
turna de los vampiros” i “El joroba-
do del depósito de cadáveres”. 

b r e u s

Documental sobre 
Thelonious Monk 
al Festival de Jazz 
Comencen avui les projec-
cions de cinema de jazz a 
l’Ateneu Candela, organit-
zades pel col·lectiu Video-
drome però que formen 
part de la programació del 
Festival. A les 9.30 de la nit, 
amb entrada gratuïta, es 
projectarà “Thelonious 
Monk: Straight, no chaser” 
(1988), de Charlotte Zwerin.  
És un documental sobre la 
vida del pianista i composi-
tor de bebop Thelonius 
Monk, amb entrevistes a 
amics i familiars. 

 

Tertúlia amb                 
el pintor Octavi 
Intente a l’Ateneu 
Octavi Intente és un dels 
pintors terrassencs amb un 
món més propi, que escapa 
a qualsevol catalogació. En 
parlarà a la tertúlia que 
l’Ateneu Terrassenc ha orga-
nitzat, demà dijous a les set 
de la tarda. L’acte serà con-
duït per Ferran Peña. 
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