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Líric retorn a la pàtria d’Espriu

rònicac

Joan Ollé obre el Temporada Alta amb un suggestiu ‘collage’ narratiu i musical

butja els homenatges i les «obscenes 
expressions de vanitat» i expressa el 
seu valor per mirar de cara la malal-
tia i la mort.
 Ollé, seguint l’empremta de Ri-
card Salvat en el desafiament d’abor-
dar la teatralitat d’Espriu, aprofun-
deix en la plàstica dels recursos dra-
màtics, amb el suport dels temes 
musicals de Raimon, Serrat, Ramon 
Muntaner, Toti Soler, Marina Ros-
sell, Paco Ibáñez, Quim Ollé i Dani 
Espasa, entre altres, que ajuden a ac-
centuar atmosferes i a trencar ade-
quadament el ritme dels recitats.
 Un mural de fons i uns esglaons 
mòbils sostenen el marc de l’acció 
completat amb elements que baixen 
del sostre o amb canvis de vestuari i 
creació de coreografies al·lusives als 
diferents moments del relat. Hi ha 
recreacions enginyoses, com la de la 
Setmana Santa, però sobretot es no-
ta el pes d’aquella poètica dramatúr-
gia marca de la casa.

MÀGICA SÍLVIA PÉREZ CRUZ / Fantàstic el 
treball del repartiment, amb els habi-
tuals en els últims muntatges d’Ollé 
com Joan Anguera, Montserrat Ca-
rulla i Ivan Benet, a gran altura i al-
tres destacats intèrprets com Enric 
Majó, Victòria Pagès, Àngels Poch, 
Paula Blanco i Eduard Muntada, 
que no es queden enrere. Un capítol 
a part mereix l’actuació de Sílvia Pé-
rez Cruz, màgica intèrpret de les pe-
ces musicals. Aquesta cantant, acre-
ditada ja en el jazz i el flamenc, va 
mostrar a més d’una gran sensibili-
tat una esplèndida teatralitat, que 
li augura un gran futur en les seves 
aparicions escèniques. H

que suposen, en el seu conjunt, un 
tractat complet sobre la condició 
humana expressat amb el mostra-
ri de la gent de Sinera passejant les 
seves vides per l’escenari. Laia, Te-
reseta, Maria Castelló, les insepara-
bles germanes Ginebredes, la captai-
re Bòtil, o el drapaire Quel·la i altres 
omplen de contingut una intensa 
crònica quotidiana.

 Paisatge i paisanatge es barre-
gen en les descriptives sessions de 
prosa poètica. I no hi falta el mateix 
Espriu, disfressat de Salom, amb el 
seu nihilisme al damunt: «Em dic 
Salom, fill de Sinera. /Contemplo 
el buit, mirant enrere./ I temps en-
llà, només m’espera/ desert, tristor 
d’hora darrera». Inequívoc testimo-
ni d’aquest poeta del dolor, que re-

‘El jardí dels cinc 
arbres’ presenta 
una intensa crònica 
quotidiana de Sinera

33 Els intèrprets d’‘El jardí dels cinc arbres’, durant una escena coral de l’espectacle.
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«M
ai no ha entès 
ningú / per què 
sempre parlo/ 
del  meu món 

perdut». Així expressava Salvador 
Espriu la seva tirada per Sinera 
(Arenys al revés) tan present en la se-
va obra poètica i narrativa. Un mite 
que, lluny dels fatalistes pronòstics 
d’aquest confés escèptic, segueix 
creixent. I si no, allà està aquest líric 
El jardí dels cinc arbres, com anomena-
va l’escriptor el pati de la casa d’es-
tiu de la seva infància, un espectacle 
teatral i musical de Joan Ollé fet amb 
la col·laboració d’Iban Beltran a par-
tir de textos narratius i poètics del 
geni de Santa Coloma de Farners.
 Tot un repte, perquè amb la densi-
tat temàtica d’aquest muntatge, que 
divendres va obrir al Teatre Munici-
pal de Girona el Festival Temporada 
Alta, era molt fàcil enganxar-s’hi els 
dits. De fet, i malgrat l’inqüestiona-
ble èxit d’Ollé i el seu equip, les du-
es hores llargues de l’espectacle fan 
aconsellable una retallada perquè el 
resultat sigui rodó. 
 Però res a dir de la selecció de tex-
tos recitats/interpretats o cantats 


