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S 
i el propòsit de La Víctor C. és que l’es-
pectador surti de la Sala Gran del 
TNC amb ganes de llegir, o rellegir, 
els llibres de Víctor Català, l’objectiu 
està més que complert. Perquè l’obra 

amb què Carme Portaceli ha iniciat la seva etapa 
al capdavant del gran teatre públic català és un 
buscat homenatge a la figura, i sobretot a la seva 
creació literària, de Caterina Albert i Paradís 
(1869-1966). L’escriptora de l’Escala que es va 
ocultar sota un pseudònim masculí, Víctor Cata-
là, per evitar els escàndols i prejudicis propis de 
la seva època. L’autora de Solitud, un llibre clàs-
sic de lectura per als estudiants de batxillerat. 

Vida i obra es mesclen de manera adequada 
en un estilitzat muntatge a partir de  l’es  ce -
nografia sempre impactant de Paco Azorín, un 
clàssic de Portaceli. Juga, a més, amb projec -
cions metafòriques i oníriques en un espai que 
domina gairebé sempre el llit on l’escriptora va 
decidir passar l’última dècada de la seva vida. 
Sense motiu aparent ni, en principi, greu ma -
laltia; senzillament perquè s’hi trobava a gust. 
Actitud que reflecteix l’esperit lliure que va 

marcar la vida d’una dona asfixiada per la into-
lerància del seu temps. 

Aquests principis insubornables, vitals i lite-
raris, es recullen en l’excel·lent dramatúrgia, una 
més, d’Anna Maria Ricart, una altra col·labora-
dora habitual de la directora. L’adaptació es no-
dreix dels contes i relats de l’autora empordane-
sa. Són un plaer per la seva irresistible vena poè-
tica, força narrativa i riquesa expressiva. Però no 
serien suficients per al joc teatral si no estigues-
sin acompanyades d’escenes que al·ludeixen a 
qüestions biogràfiques. Arrenquen amb l’enter-
rament de la protagonista, sota la vigilància d’un 
inspector franquista, i descriuen per exemple les 
relacions de la protagonista amb personalitats 
tan dispars com les de Joan Maragall i l’actor i 
torero Mario Cabré. Ricart és una garantia per a 

aquest treball tan exhaustiu en la documentació 
com artesà en el teixit dramatúrgic. 

La dinàmica direcció de Portaceli condueix 
amb pols una peça que podria sepultar l’espec-
tador sota el torrent de l’escriptura de Víctor Ca-
talà. No passa així per aquesta agilitat en la posa-
da en escena, només una mica alentida en el 
conte de L’Aleixeta, i per la complicitat d’un re-
partiment molt compenetrat que lidera una gran 
Rosa Renom. Transmet sempre una personali-
tat tan particular i complexa com la de Caterina 
Albert. A més, en aquest sòlid elenc en el qual tots 
es multipliquen en diversos papers, tret de Re-
nom, igual sobresurt la capacitat d’un veterà 
com Manel Sans com la d’Olga Onrubia, actriu 
poc habitual en grans escenaris. 

Tot l’equip artístic, en definitiva, eleva un 
 homenatge a Caterina Albert/Víctor Català de 
brillantor similar a la que va tenir al seu dia una 
altra adaptació no teatral com va resultar el 
 Coral Romput, de Joan Ollé. Si aquí són textos 
narratius, llavors van ser els versos d’un altre 
gran de les lletres catalanes, el poeta Vicent 
 Andrés Estellés.
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Brillant 
homenatge a 

Caterina Albert

Les gestes espacials del segle XX 
tenen en Alfred Worden (1932-
2020) a una figura prou intrigant 
com perquè un prestigiós músic de 
Granada, Antonio Arias, s’obses-
sioni amb la seva història i dediqui 
alguns anys a elaborar un projecte 
ambiciós que per fi ha vist la llum. 
Es tracta d’Hola Tierra, disc-llibre 
que recull els poemes que l’astro-
nauta nord-americà va escriure 
després de la seva missió com a pi-
lot de l’Apollo XV, nau amb què el 
1971 va viatjar fins a la Lluna.  

Per al cantant i baixista de La-
gartija Nick, l’obra és l’homenatge 
a un heroi discret i de ressonàncies 
familiars. «El seu poemari està es-
crit d’una manera molt pop, i 
l’aventura de l’Apollo XV té a veure 
amb la literatura de Jules Verne i 
amb els mites de la meva infància», 
explica el músic. «Aquests poemes, 
en la seva biografia oficial són 
anècdotes», encaixa. «Però vaig 
veure que eren molt més que això».  

La taca en l’historial 

La successió de 16 cançons de 
 l’àlbum evoca l’entrenament previ 
a la missió, el llançament de la nau, 
la seva òrbita, la visió del paisatge 
lunar, el passeig espacial (dins del 
repartiment de feines de la tripu -
lació, a Worden no li va corres -
pondre trepitjar el satèl·lit), la tor-
nada i la situació posterior que va 
entelar l’aura de glòria de l’as -
tronauta. Perquè Worden es va 
avenir a participar amb els seus 
companys d’un negoci irregular: la 
comercialització de postals se -
gellades a l’espai a través d’una 
empresa filatèlica.  

La NASA havia fet els ulls 
grossos davant pràctiques simi-
lars, però aquesta vegada el va triar 
«per donar un càstig exemplar», 
explica Arias. «A partir d’allà, la se-
va vida es va consagrar a la recupe-

ració de la seva reputació, fins que 
la NASA el va readmetre amb tots 
els honors». Aquest contrast entre 
l’heroisme i la caiguda en desgràcia 
dona joc a Arias perquè reflecteix la 
debilitat de l’astronauta, «que va 
cometre un error», i la de la NASA, 
«al ser tan cruel amb ell».  

Pink Floyd, el fetitxe 

Amb Lagartija Nick, va descobrir 
Arias nous territoris en àlbums 
com Omega (1995), la seva entesa 
flamenc-rock amb Enrique Mo-
rente, i aquesta vegada s’aventura 
en un llenguatge rock, natural-
ment, còsmic, amb trets psico-
dèlics, tenint present l’exemple de 
The dark side of the moon (1973), de 
Pink Floyd. «Ha sigut el nostre disc 
fetitxe, des dels efectes de so fins a 
les rialles que evoquen el tema 
 Brian damage», indica Arias, que 
situa a Sgt. Pepper’s (1967), dels 
Beatles, una altra font d’inspiració. 
Allà ha sigut crucial comptar amb 
la producció (i el baix) de Martin 
Glover, Youth, l’ex Killing Joke, que 
ha sigut còmplice, entre d’altres, 
de David Gilmour en els seus tre-
balls en solitari. Youth és un ex -
patriat britànic amb el seu estudi a 
Albuñuelas (Granada). «El poble 
del meu pare». 

Consumat el vinil i el disc-llibre, 
amb el seu contingut en anglès i en 
castellà, i havent aconseguit con-
tactar amb el mateix Worden, en 
els seus últims dies, a través de la 
seva filla, Arias mira ara de presen-
tar el disc en escenaris singulars. 
Així va estar, setmanes enrere, a 
l’Observatori de Puerto Lumbre-
ras, i ahir, a la seu madrilenya del 
CSIC, entitat col·laboradora del 
pro jecte. Cinc pantalles de vídeo, 
sis músics en escena i un cançoner 
que és un tros de pel·lícula. «Com va 
dir Youth, aquest poemari donaria 
per fer un musical». n

Antonio Arias consuma la seva 
odissea espacial a ‘Hola Tierra’
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Antonio Arias, cantant i baixista de Lagartija Nick.

El cantant i baixista de Lagartija Nick evoca en un disc-llibre l’aventura  
de l’astronauta Alfred Worden, de l’Apollo XV el 1971, musicant els seus 

poemes en clau de rock còsmic i psicodèlic amb l’ajuda del productor Youth.
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