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Catalunya, terra de pisto-
lers. El dramaturg i direc-
tor Jordi Casanovas ha re-
modelat Una història ca-
talana, que havia estrenat
a la Sala Tallers el 2011 ve-
nent pràcticament totes
les localitats posades a la
venda. Ara ha tingut
l’oportunitat de completar
aquell experiment ambi-
ciós del T6, que va resultar
un èxit. L’obra, de tres ho-
res de durada, il·lustra
tres categories de cata-
lans: els autòctons (alguns
gelosos de mantenir el ter-
ritori verge i altres amb
ànsies de prosperar), els
immigrants del suburbi i
els que tornen de les Amè-
riques. Si en els primers la
bruixeria pot modificar un
pla urbanístic, a la Mina, la
superstició frena atraca-
ments i a les Amèriques,
una santera adverteix a
un personatge del perill
que pateix la seva família a
Catalunya. Casanovas, as-
tut, presenta uns herois
que, en l’acte final, batalla-
ran entre ells. Si l’un de-
fensa la terra, l’altre, la fe i
el tercer, l’amor. Casano-
vas juga a passar del tall so-
ciològic i realista a un món
imaginat on confronta
ideals vàlids.

Una història catalana
és el primer capítol de la
trilogia sobre la identitat
catalana de què aquesta
tardor ja s’ha pogut veure

la segona part, Pàtria, al
Lliure i, fins i tot, al Poli-
orama. Casanovas, tot i la
pompositat dels títols, no
defensa una Catalunya eu-
fòrica, sinó les seves con-
tradiccions. El director ar-
tístic del TNC, Sergi Bel-
bel, celebra d’aquesta obra
de Casanovas (el referent
de la jove dramatúrgia
tant per la seva obra com
per la capacitat d’agerma-
nar-los) una escriptura en
què recupera l’èpica de
Brecht per al segle XXI. Si
fa unes dècades ja es va
apartar aquella escola pel

seu to doctrinari, ara Ca-
sanovas demostra que és
vàlid. Per Pep Cruz, un
dels protagonistes del
muntatge, en l’obra ningú
és el bo, “tots tenen blancs
i negres però sí que des-
perten simpaties”.

La presentació de la pe-
ça, com ja va ser a la Ta-
llers, és singular. En la pri-
mera part es representen,
entre narrat i interpretat
al prosceni, les tres histò-
ries a la vegada durant les
diverses etapes, que van
del 1979 al 1991: els ac-
tors del repartiment pas-

sen del català del Pallars al
castellà de la Mina o al sud-
americà de la guerrilla ni-
caragüenca (en la versió
de la Tallers només es des-
plegava la història de la Mi-
na i del Pallars) en qüestió
de segons. És un artefacte
interpretatiu que resulta
molt atractiu per a l’espec-
tador. En la segona part,
les primeres 9 fileres del
públic podran seure dalt
de l’escenari en unes gra-
des a tres bandes (mai fins
ara havia pujat gent a es-
cena a la Sala Gran del
TNC). Els de les últimes fi-

leres podran baixar als pri-
mers seients per contem-
plar de prop el conflicte.

A més de Cruz, Lluïsa
Castell, David Marcé, Bor-
ja Espinosa, Andrés Her-
rera, Alícia Pérez, Vicky
Luengo, Lurdes Barba,
David Bagés i Mariona Ri-
bas completen el reparti-
ment. Molts pocs repetei-
xen de la versió del 2011.
“És una companyia de va-
lents”, diu Casanovas, per
afrontar aquesta llarga
obra, amb canvis durant
els assajos i amb menys de
dos mesos de treball. ■
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Jordi Casanovas completa ‘Una història catalana’ que havia estrenat fa dos anys
a la Tallers, per persuadir els espectadors de la Sala Gran del TNC

Andrés Herrera, en el paper de Luis Calanda, és dels pocs que repeteixen en la versió completa d’‘Una història catalana’ ■ DAVID RUANO

El públic se situa
en dos espais
diferents; a la
segona part,
s’apropa per
viure el conflicte
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El director d’orquestra alema-
ny Wolfgang Sawallisch va
morir divendres a l’edat de 89
anys, segons va anunciar ahir
l’Òpera de l’Estat de Baviera,
que va dirigir durant vint anys.
També era un pianista de re-
nom i va dirigir al llarg de la
seva carrera les orquestres
més importants del món,
com ara la Filharmònica de
Londres, l’Orquestra Simfòni-
ca de Viena o l’Orquestra
de la Scala de Milà.■ AFP

Jaume Perarnau,
nou director
del Mnactec
Jaume Perarnau ha estat no-
menat director en funcions
del Museu Nacional de la
Ciència i de la Tècnica de Ter-
rassa (Mnactec), després que
el seu antic director, Eusebi
Casanelles, hagi deixat el càr-
rec per jubilació. El nomena-
ment definitiu del càrrec, pe-
rò, es farà mitjançant un con-
curs públic en els mesos se-
güents a la constitució de la
futura Agència Catalana del
Patrimoni. ■ REDACCIÓ
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Mor el director
d’orquestra
Sawallisch

El film Lo imposible, dirigit
per Juan Antonio Bayona, ha
guanyat l’Ona d’Or de la 17a
edició dels premis cinemato-
gràfics Família, que promo-
uen els valors humans, fami-
liars, cívics i educatius. D’al-
tra banda, l’actriu Julia Gu-
tiérrez Caba ha estat l’altra
guardonada en aquesta edi-
ció per, segons va afirmar el
jurat, la seva “gran professio-
nalitat i enorme sentit de
la responsabilitat”. ■ EFE

‘Lo imposible’
guanya el
premi Família

MUSEUS

El jove segell Edicions del
Periscopi acaba de traduir
al català L’escombra del sis-
tema, de l’escriptor nord-
americà David Foster Walla-
ce (1962–2008). Wallace
està considerat un dels es-
criptors més influents i inno-
vadors dels darrers vint
anys. Es tracta de la primera
obra d’aquest novel·lista,
publicada el 1987, i alhora
la primera que es tradueix
al català. ■ REDACCIÓ

L’escriptor Foster
Wallace, en català
per primer cop
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El lado bueno de las cosas i
Amor es van erigir diumenge
al matí en les principals ven-
cedores de la gala dels Spirit
Awards del cinema indepen-
dent. La comèdia romàntica
dirigida per David O’Russell
va guanyar el premi a la millor
pel·lícula, al millor director i
a la millor actriu, Jennifer
Lawrence. Amor, de Michael
Haneke, es va emportar el
premi a la millor pel·lícula es-
trangera. ■ FRANCE PRESS

‘El lado bueno de
las cosas’ triomfa
als Spirit Awards

CINEMA

Wolfgang Sawallisch, en
una foto del 2008 ■ EFE


