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Jordi Coca

Pedra i sang
D

es de fa nou anys, el
crim sacríleg del
1350 és teatral-
ment evocat al ma-
teix monestir de

Sant Cugat sempre pels volts de
Nadal. En concret, els dies que
van del 25 al 28 de desembre
tenen lloc les representacions
de l’obra Pedra i sang, escrita
per Josep M. Jaumà, amb músi-
ca de Joan Alavedra, i les direc-
cions artística de Dolors Vilara-
sau i musical de Jordi Piccorelli.
La iniciativa va ser de l’Ajunta-
ment de Sant Cugat i es va con-
cretar en un encàrrec a la com-
panyia Tetrateatre, que, d’ençà
d’aleshores, escenifica aquests
fets històrics i luctuosos tot pro-
piciant que hi intervingui la
quantitat més gran possible de
persones de Sant Cugat. El cor,
per exemple, format per una
trentena de membres, canvia
cada any, com també canvien al-
gunes escenes per tal d’inclou-
re-hi elements d’actualitat.

És evident que Pedra i sang
comptava des dels inicis amb el
suport de l’enyorat Frederic
Roda, que vivia a Bellaterra i era
una figura clau en el teatre inde-
pendent a Catalunya. Es tracta-
va de potenciar un mite local, de
construir-lo escènicament més
enllà dels tòpics i, en aquest
sentit, no és estrany que el soci-
òleg Salvador Cardús vegi en
aquest evocació històrica una
“acció a favor de la identitat
santcugatenca” i, alhora, una
“reflexió madura i coratjosa
sobre la violència en general”.
Des del punt de vista dramàtic,
l’interès de l’obra rau en el fet
de presentar-nos la complexitat
del conflicte entre l’abat Biure i
Berenguer de Saltells i no única-
ment el crim. Abans de la vio-
lència, doncs, tots dos tenien la

Joan Berlanga (Berenguer de Saltells) i Jaume Pla (abat Biure) durant una representació de ‘Pedra i sang’ del 2002 ■ MANÉ ESPINOSA

seva part de raó i la defensaven
amb fermesa. Però en un mo-
ment determinat Berenguer i
els seus perden la paciència i
opten per matar l’abat, cosa que
decanta definitivament l’acció
cap a la tragèdia. Aquesta refle-
xió de fons es reforça si tenim
en compte la intemporalitat que
suposa incloure referències a
fets actuals tan locals com in-
ternacionals que anualment
s’actualitzen.

L’obra, que és escrita en clau
de tragicomèdia i en vers, ens
mostra el poble com una massa
que ho segueix tot de lluny i gai-

rebé sense voluntat. Els aires
tràgics conviuen amb l’humor,
les cançons s’alternen amb els
diàlegs pujats de to, i hi ha pan-
tomima, moviments corals i
fins i tot la presència del rei
Pere III que actua com un veri-
table deus ex machina. Es nota
que l’autor és especialista en
Shakespeare ja que, amb en-
cert, defuig una suposada fide-
litat històrica a favor de la ten-
sió dramàtica, cosa que no su-
posa cap renúncia de fons. A la
representació sempre hi ha ac-
tors professionals i amateurs.
Jaume Pla, per exemple, és

l’abat, i Òscar Molina fa de rei
Cerimoniós, als quals s’hi afe-
geix un llarguíssim repartiment.

A l’entorn d’aquestes funci-
ons anuals s’organitzen un se-
guit d’actes que enguany van
des de seguir la ruta on van
ocórrer els esdeveniments his-
tòrics fins a un cicle de confe-
rències que s’inicien el dia 2 de
desembre i que tractaran de te-
atre èpic, teatre musical i tragè-
dia. També hi ha l’anomenat
Camí de Justícia, una caminada
amb torxes que refà la fugida de
Berenguer de Saltells després
de cometre l’assassinat. ■

Els aires tràgics
conviuen amb
l’humor i les
cançons
s’alternen amb
els diàlegs pujats
de to

Teatre

@ Els fets històrics. La Nit
de Nadal de l’any 1350,
l’abat Arnau de Biure va ser
assassinat a l’església del
monestir de Sant Cugat del
Vallès mentre cantava la
Missa del Gall. Els autors
d’aquest crim sacríleg esta-
ven capitanejats pel noble
Berenguer de Saltells, a
causa d’un contenciós per
l’herència que el seu pare
havia deixat al monestir. De
fet, el monestir necessitava
diners, raó per la qual la
disputa per l’herència era
crucial, i el país sencer sem-
blava haver estrat en una

etapa fosca d’ençà del 1333,
anomenat lo mal any pri-
mer: la pesta, l’emigració de
pagesos a la capital, la pèr-
dua de pes de les ciutats ca-
talanes en la seva projecció
mediterrània… Eren els
temps del regnat de Pere III
el Cerimoniós (1336-1387),
que va tenir una guerra
amb Castella, es va allunyar
d’Aragó i de València i esta-
va en conflictes constants
amb Mallorca i les grans
ciutats italianes. En el mo-
ment del crim el rei era reu-
nit en Corts a Perpinyà i, as-
sabentat dels fets, va dictar

condemna contra els assas-
sins, que, tanmateix, es van
fer fonedissos.

@ La llegenda. Queunabat
revestitdegranpontifical i
envoltatdemonjossiguibru-
talmentoccitperunnoble
davantelsdevotsassistentsa

laMissadelGall,queelsas-
sassinss’escapoleixinde la
justíciaamagant-sea les
muntanyesdelsPirineus,
queel reiordenienderrocar
el casaldelsSaltellsaCerda-
nyola,quenoquediclardel
tot siaquesta famíliaerenre-
almentnoblesopagesosen-
riquitsquehavienemparen-
tatamblapetitanoblesa
local,quepossiblement fos-
sin jueus…Entotaixòhiha
prouelementsperdonar
peuauna llegenda.Per
exemple,esdiuqueenesde-
venir-seels fets luctuososel
gallde ferrodelcimboriva

cantar tresvegades iqueen-
caraarahihaNadalsque
canta; tambéesdiuque les
campanesdeSantCugatse
sentirenrepicar finsaMont-
serrat ique l’herbanocreix
peronvanfugirelsassassins.

@Bons i dolents. La tradició
ha convertit Berenguer i els
que l’acompanyaven en uns
fills d’iniquitat, fills de perdi-
ció i fills del diable perquè
van entrar a l’església amb
llances i espases i van atacar
l’abat de manera cruel. Cada
historiador o poeta que s’ha
ocupat d’aquests fets n’ex-

plica una versió pròpia: li
van clavar llances al cap, li
van tallar les mans, el van
apunyalar al pit… En alguns
períodes es veu els assal-
tants com uns arrauxats, en
altres són bandolers, però al
capdavall tant Bosch i Carde-
llach com Víctor Balaguer
(l’únic que tanmateix en
dóna una visió lleugerament
positiva), Antoni de Bofarull
o Joan Amades, tots tendei-
xen a blasmar-los i fer-ne
unes figures negatives. En
canvi l’abat sempre és vist
com una figura venerable i
un home bondadós…


	avui.cat
	avui_281108 : diari : 36 : Pàgina 3 


