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OPINIÓ

Reptes
per encarar,
memòria per
homenatjar

SANTI FONDEVILA

● Un repte de futur. La Sala Gran
del Teatre Nacional de Catalunya
(obviem ara l’èxit d’Agost) ha estat
des de la seva inauguració un espai
problemàtic. No només pels proble-
mes de sonoritat, sinó perquè el seu
aforament i les dimensions de l’esce-
nari demanen un tipus d’espectacles
de gran format. Deu ser per això,
doncs, que durant tants anys els au-
tors catalans no han trobat lloc a la
Sala Gran, llevat del mestre Josep
Maria Benet i Jornet i dels clàssics
com Guimerà, Sagarra, Rusiñol i Ma-
ragall. Crec que si el nivell dels autors
catalans és tan potent com diem i hi
ha tantes veus noves ben formades el
gran repte del nou director del TNC
passarà perquè algun d’aquests au-
tors pugui sentir-se a la Sala Gran. El
doctorat de la nostra dramatúrgia
exigeix que el teatre que s’escriu ara
pugui tenir ressò en aquest espai, tot
i saber que és un repte que pot anar
en contra de les estadístiques d’assis-
tència que tant preocupen els polí-
tics i el consell d’administració.

● Imma Colomer i Pere Calders.
Magnífic l’espai, el jardí del Museu
Marès. Brillant Imma Colomer ex-
plicant-nos un recull de contes de
Pere Calders acompanyada de Dio-
ni Chico a l’acordió. Tot i que aquest
espectacle estava dins les activitats
de l’Any Sales Calders Tísner, l’ac-
triu el va pensar ja fa temps i de mi-
ca en mica ha anat presentant-lo pel
territori amb molt d’èxit. I és lògic,
perquè a l’enginy i l’humor dels con-
tes de Calders, Imma Colomer hi
afegeix la seva experiència, la seva
ductilitat per apropar-se a cada his-
tòria amb una frescor i naturalitat
que embadaleix. Extrets de Cròni-
ques de la veritat oculta i L’honor a
la deriva, la selecció inclou Incredu-
litat, Coses aparentment intranscen-
dents i La fi. Ves, quan l’actriu en-
frontava aquest últim conte les
campanes de la catedral van tocar
un autèntic arravatament que Colo-
mer va incorporar a la narració de-
mostrant per què és tan bona.

● El Centre de Titelles de Lleida
perd la mare. Julieta Agustí va mo-
rir divendres en un accident de cot-
xe. Ella i Joan-Andreu Vallvé van
ser els fundadors del Centre de Ti-
telles de Lleida i de la Fira de Teatre
de Titelles. Aquesta parella de tite-
llaires van apostar per la descentra-
lització i amb molt d’esforç van con-
vertir la capital lleidatana en centre
neuràlgic de l’art dels ninots i els ob-
jectes. El seu compromís era majús-
cul i absolut. Els titelles queden ara
una mica més orfes.e

El traspunt

El lirisme màgic de Toldrà torna
a captivar al Palau de la Música

no ho és i mai no ho serà si no
hi ha voluntat política de
normalitzar el teatre lí-
ric català. De fet, les
retallades del Liceu
van arruïnar el pro-
jecte inicial de re-
presentar l’obra
amb direcció escè-
nica d’Oriol Brog-
gi, que podria fer
meravelles amb els
senzills vímets que
demana la fusteria
teatral d’aquesta obra.
La coproducció entre el
Liceu i el Palau s’ha quedat
a mig camí, una versió de con-
cert que es queda curta com a com-
memoració del 50è aniversari de la
mort del gran violinista, compositor
i director d’orquestra català.

Quan Antoni Ros Marbà dirigeix
Toldrà no n’hi ha prou de parlar
d’ofici, talent o inspiració: la conne-
xió espiritual amb qui va ser el seu
gran mestre se sent en cada compàs,

en cada frase, en la forma tan es-
pecial de recrear el caràcter, la
personalitat i la sincera teatrali-
tat d’aquesta música. Deixant de
banda certs desequilibris en l’Or-
questra del Liceu, gaudim amb el
lirisme somiador i la dolçor vocal

de Núria Rial, la precisa expres-
sivitat de Marisa Martins, el

gust pels matisos de David
Alegret, la rotunditat de

Stefano Palatchi i la ple-
na solvència de Joan Ca-
bero i Joan Martín-Ro-
yo. L’equip vocal, el ma-
teix que fa sis anys va
gravar l’òpera amb Ros

Marbà i l’OBC, va obrir
la vetllada amb sis belles

cançons, dues d’orques-
trades pel mateix Toldrà

(Maig i Cançó incerta) i la res-
ta per Joan Alfonso (Festeig i

Cançó de grumet), Ros Marbà
(Divendres Sant) i un autor anò-
nim (Madre, unos ojuelos vi).
Com a contrapunt trist, veure un
Palau amb centenars de buta-
ques buides deixa al descobert
una crua realitat: falta públic per
a la música catalana... I els que
haurien de fomentar-la no estan
fent gaire bé la seva feina.e

Antoni Ros
Marbà va
dirigir dilluns
l’Orquestra del
Liceu al Palau.
ANTONI BOFILL
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El periple del cor de Macià per l’exili

Ivan Fox i el nét de l’expresident
Tarradellas relaten l’exili durant
el franquisme amb el cor embalsa-
mat de Macià com a fil conductor.
La balada dels històrics anònims
serà a la Beckett fins al 24 de juny.

PAU DACHS

BARCELONA Qui millor que la terce-
ra generació de dues famílies mar-
cades per l’exili per relatar les vi-
vències dels que van quedar atra-
pats a l’estranger per culpa del fran-
quisme? Anton Tarradellas, nét del
primer president de la Generalitat
restablerta, i Ivan Fox, descendent
d’anarquistes republicans que van
combatre el feixisme, són els autors
i els intèrprets de La balada dels his-
tòrics anònims.

L’obra, que arriba a la Sala Bec-
kett sota la direcció de Juli Annen
després de representar-se a Bèlgi-
ca –on resideixen els dos autors del
text–, és un collage d’experiències
d’exiliats de renom, com els Tarra-
dellas, però també d’altres de desco-
neguts, els històrics anònims del tí-
tol. Però al drama hi afegeixen “un
matís d’ironia i d’humor que fan
possible la distància dels anys pas-
sats”, assegura Anton Tarradellas.

D’entre els casos que relliga La
balada dels històrics anònims n’hi ha
un que té una càrrega dramatúrgica
especial: la del periple del cor em-
balsamat de Francesc Macià. Quan
l’abril del 1939, amb la Guerra Civil
acabada, Josep Tarradellas va mar-
xar a l’exili ho va fer amb l’encàrrec
d’emportar-se i protegir una caixa
metàl·lica que contenia el múscul

vital de Macià conservat en formol.
Després de la mort de l’Avi el 1933,
els metges van embalsamar el cos i
en van extreure el cor, i els Tarrade-
llas el van custodiar 40 anys fins
que, en tornar, va ser enterrat amb
les seves despulles.

El text, que reconstrueix l’anècdo-
ta gràcies a documents oficials, expli-
ca com des de llavors el cor va viure
les peripècies de l’exili, seguint la fa-
mília Tarradellas. Van recórrer una
Europa en conflicte fent passar la re-
líquia per un assortiment de format-
ges. “El cor és una metàfora de l’exi-
li. En un moment és el símbol d’exal-
tació de la República perduda. Des-
prés, amb l’arribada dels anys foscos
en què la mort de Franco no arriba,
es redueix a una caixa pesant envol-
tada de silencis”, reflexiona Ivan Fox.

Tot i el pes del cor de Francesc
Màcia, l’obra posa en relleu el
paper dels exiliats anònims, un
rol que Fox resumeix amb pa-
raules de Walter Benjamin: “El
pes real de la història el porten
aquelles persones el nom dels
quals no s’hi troba”. El mateix avi
d’Ivan Fox va ser un presoner
polític obligat a construir vies de
tren entre Saragossa i Madrid.

L’obra es va estrenar a Brus-
sel·les i ja ha començat la seva
temporada a la cartellera de la
Sala Beckett, on seguirà fins al
24 de juny. Amb La balada dels
històrics anònims els autors per-
seguien un objectiu: “Evitar que
el que ens havien transmès de pa-
raula viva es convertís en un fòs-
sil”, assegura Fox.e

Anton Tarradellas i Ivan Fox recullen experiències de l’exili. VÉRONIQUE VERCHEVAL

El nét de Tarradellas presenta ‘La balada dels històrics anònims’ a la Beckett

Fugida
Els Tarradellas
van fer passar
la relíquia
per un
assortiment
de formatges

‘El giravolt de maig’
PALAU DE LA MÚSICA
11 de juny

JAVIER PÉREZ SENZ

La música d’Eduard Toldrà
transmet felicitat. Potser
són les arrels clàssiques,
l’inspirat lirisme, l’hones-
tedat a l’hora d’arribar al

cor del públic sense fer trampes. Ho
aconsegueix a El giravolt de maig,
una òpera en un acte amb llibret de
Josep Carner, culminació de l’estè-
tica noucentista, que ha tornat a
omplir amb el seu desbordant liris-
me el Palau. Òpera vital, alegre i op-
timista, amb personatges tòpics que
juguen amb l’objectiu de ser el con-
trari i que Toldrà, gran mestre de la
cançó, recrea amb inspirades àries i
duos: hauria de ser un clàssic, però
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