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JOAN PUIG

LAWRENCE 
WEINER ESTRENA 
ESCULTURA A 
SANTA CATERINA
Barcelona q Lawrence Weiner (Nova 
York, 1942) no parla de les seves 
obres: «El públic és intel·ligent i no 
cal dir-li què ha de pensar». Tot i així, 
explica que el banc-escultura de 
plàstic reciclat que ahir va inaugurar 
al mercat de Santa Caterina 
simbolitza «un punt de trobada, de 
diàleg i de reflexió en la lluita contra 
la sida». La peça (a la foto amb 
l’artista), impulsada per la fundació 
ArtAids, entitat que combat 
l’estigma de la sida a través de l’art, 
estarà un any en el seu actual 
emplaçament, encara que l’alcalde, 
Xavier Trias, aposta per arribar a un 
acord definitiu. N.F.

Duel a mort a la 
Sala Gran del TNC
3Jordi Casanovas renova ‘Una història catalana’

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA 

E
l muntatge és un western 
català amb les seves lluites 
per la terra, l’amor i la fe, i 
uns herois que busquen i 

aconsegueixen canviar el món. I 
amb trets, molts trets. Ho explica 
Jordi Casanovas, l’autor i director 
d’Una història catalana, que aquesta 
nit fa el salt a la Sala Gran del TNC. Es 
va estrenar el 2011 a la Sala Tallers 
del teatre públic i es va convertir en 
la gran revelació de la temporada, 
amb algun premi en el camí. Ara Ca-
sanovas, el millor gallet de la nova 
dramatúrgia catalana, desenfunda 
una versió renovada i amb «més pól-
vora», avisa, per entrar per la porta 
gran al Nacional. 
 El muntatge torna amb un nou 
repartiment –només repeteixen Pep 
Cruz, Andrés Herrera i Borja Espi-
nosa– i un text ampliat i «millorat», 
afirma el creador de Vilanova. Tres 
hores d’aventures i èpica amb un 
cartell que completen Alícia Pérez, 
Lluïsa Castell, David Marcé, Vicky 
Luengo, Lurdes Barba, David Bagés i 
Mariona Ribas. «A aquells que la van 
veure i els va agradar una mica, se-
gur que aquesta vegada els agradarà 
més», vaticina.
 
TRES HISTÒRIES EN UNA / En l’obra, que 
abraça dues dècades d’història (de la 
transició a la Barcelona postolímpi-
ca), s’entreteixeixen tres històries 
frontereres amb catalans autòctons, 
immigrants i emigrants com a pro-
tagonistes. Els fets, que exploren el 
sentit de la identitat, transcorren 

paral·lelament al Pallars pirinenc, el 
barri  barceloní  de la  Mina i 
Nicaragua, fins que es troben en un 
duel final d’«alta tensió» que succe-
eix en temps real. Són tres espais 
fronterers, «ideològicament i física-
ment parlant», destaca el jove autor, 
que li serveixen per plantejar els 
dubtes que van originar aquesta his-
tòria catalana: «Passen els anys i ca-
da vegada tinc menys clar què és ser 
català».
  A part del desenllaç, la princi-
pal variant del text és la inclusió 

d’aquest tercer escenari a les Amè-
riques, on va marxar un John Way-
ne revolucionari (Pep Cruz), conver-
tit en guerriller. Mentre ell batalla 
contra el dictador Somoza, al Pallars 
una família d’arrels profundes s’en-
fronta, amb les simulades armes de 
la bruixeria, als seus veïns. Aquests 
han cedit a l’especulació que pretén 
convertir les seves terres, la munta-
nya en la qual habiten, en un luxós 
complex d’esquí. Però les Farràs no 
estan disposades a abandonar la se-
va llar, per més or que les tempti. 
 La tercera història segueix les 
aventures de Calanda (Herrera), un 
Pijoaparte de la Mina, que en la se-
va fugida de la marginació salta de 
traficant de drogues a magnat im-
mobiliari. «Tots aquests personat-
ges són extraordinaris, capaços de 
transformar el món en què viuen», 
afirma Casanovas, que no ha pretès 
estigmatitzar el barri més marginal 
dels anys 70.  «Calanda arrossega un 
trauma: no ha estat acceptat com a 
català i està convençut que perquè 
l’acceptin com a tal ha de comprar 
Catalunya. De manera literal». 
 Sergi Belbel, director del teatre 
públic, va exalçar la proposta de Ca-
sanovas, que presenta dues parts di-
ferenciades: «La primera és com un 
Bertolt Brecht del segle XXI que con-
juga la narració i la interpretació» 
per entreteixir molt hàbilment les 
tres trames. «La segona posseeix l’ac-
ció de Tarantino». I entre totes du-
es, una sorpresa escenogràfica inèdi-
ta que val més no revelar. Un duel a 
mort que no us podeu perdre a la Sa-
la Gran del TNC. H 

UN ‘westerN’ èpiC qUe va Captivar a la sala tallers
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ELS IMMIGRANTS 3 Andrés Herrera (amb pistola), gran Calanda.

ELS AUTÒCTONS 3 David Bagès i Alícia Pérez, a pinyes al Pallars.

L’EMIGRANT 3 Lluïsa Castell i Pep Cruz, guerriller a Nicaragua.

J Després d’El mètode 
Grönholm de Jordi Galceran 
(l’obra més representada en el 
món del teatre català), Una 
història catalana és el principal 
èxit del Projecte T-6 dedicat a la 
nova dramatúrgia catalana que 
diumenge que ve patirà el cop de 
destral del tancament per les 
retallades de la Sala Tallers, on 
s’han anat representant les 
obres. Coincidint amb l’estrena 
del muntatge de Casanovas, «el 
representant més emblemàtic 
de la nostra jove dramatúrgia», 
segons Belbel, el col·lectiu en 
defensa de la cultura Marea Roja 
té previst portar a terme una 
acció de rebuig pel tancament 
de la sala.
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