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La GaLeria

Les mutacions que ha patit la societat 
catalana en aquestes darreres 

dècades han estat tan profundes que es 
fan difícils d’assumir. En molt poc temps, 
han caigut també moltes màscares. Ens 
hem adonat que no som pas els millors. 
Capficada en altres menudències, 
l’escena catalana no hi ha parat gaire 
atenció. En canvi, el poeta Narcís 
Comadira n’ha fet l’epicentre del seu 
retorn als escenaris amb L’hort de les 
oliveres, estrenada al TNC (13 de maig), 
sota la direcció de Xavier Albertí.  

Comadira no s’està de res i tira al dret. 
La seva tragicomèdia vodevilesca esdevé 
una dissecció meticulosa de l’“ànima 
catalana”. A la manera de Txèkhov a 
L’hort dels cirerers, l’escriptor gironí 
anatomitza la degradació dels valors 
d’una societat que, per cobdícia, es deixa 
perdre la terra i la llengua. El dard de la 
crítica s’adreça als qui públicament 
s’omplen el pap de Catalunya i, d’estran-
quis, es venen el país al millor postor. 
Com un bufó, el poeta Cordelira –alter 
ego de l’autor– engalta una diatriba 

bernhardiana contra els sectors dirigents 
del catalanisme conservador. 

L’hort de les oliveres retrata satírica-
ment els membres d’una família 
burgesa catalana i catalanista que, un 
cop mort el patriarca, volen vendre’s el 
patrimoni a especuladors russos. 
L’únic que s’hi oposa és el fill, que 
desitja mantenir la casa pairal i l’hort 
de les oliveres, i que –com Jesucrist 
després del Sant Sopar– s’autoimmola. 
Tot allò que el pater familias tenia per 
inviolable, tant en l’ordre material com 
moral, s’ha desgavellat. La sagrada 
família s’ha desfet. És una mirada 
al·legòrico-simbòlica de la pèrdua de 
la pàtria.

Al costat dels evangelis, Shakespea-
re, Txèkhov i Bernhard són alguns dels 
referents que Comadira convoca en el 
seu text. La visió lírica i penetrant que el 
caracteritza permet des d’elogiar el 
París culte i civilitzat o criticar la dèria 
gastronòmica dels catalans fins a cantar 
apocalípticament les absoltes del país. 
Les genialitats d’Albertí –entre escaients 
i excessives– atorguen a l’espectacle 
una estrident rotunditat plàstica i 
musical. Amb una idònia interpretació 
antinaturalista, encapçalada per Mercè 
Arànega, que també alterna fragments 
corals i operístics, L’hort de les oliveres 
és una reflexió pletòrica sobre la 
hamletiana identitat dels catalans.

Breus

■  L’art d’improvisar
Del 26 al 31 de maig, el Tea-
treneu de Barcelona acollirà 
la segona edició del Festival 
Internacional d’Improvisació 
Teatral, organitzat per Planeta 
Impro, companyia en constant 
investigació d’aquesta tècnica. 
Festim BCN 2015 comptarà amb 
espectacles de grups de Mèxic, 

Colòmbia i 
Catalunya, 
i, com a 
plat fort, 
el campio-
nat inter-
nacional 

d’ImproFighters , en què els actors 
competeixen per determinar qui 
és el millor en improvisació.   

 ■  Quan deixem de 
reconèixer-nos
L’Espai Inestable a València por-
tarà a escena el 28 de maig Se’ns 
està quedant cos de postguerra, 
cosa que suposarà l’estrena de la 
producció de Lupa Teatre. La com-
panyia, que des dels seus inicis 
a 2010 ha experimentat amb el 
llenguatge teatral contemporani 

a partir de la dualitat realitat-fic-
ció, proposa en l’espectacle una 
reflexió sobre el pas del temps, i la 
sensació d’angoixa que provoca, 
de sentir-nos lluny de nosaltres 
mateixos i no reconèixer-nos. I, 
amb els trets que caracteritzen la 
companyia: textos contemporanis 
propis, ball flamenc i una esceno-
grafia molt acurada.
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