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La segona sessió del cicle
«Mes del documental 2008),
arrenca avui a I'lmperial
(20.15h) amb una producció
francesa de Jean-PierreThorn
que es vol allunyar deis clixés
sobre la 'banlieue', la periferia
de les grans ciutats, explicant
la historia d'una estrella del
'hip-hop', Bouda, que als seus
trenta anys és «el retrat col-
lectiu, la metatora, d'una ge-
neració en perill»,

El film es titula On n'est pas
des marques de vélo (No so
marques de bicicleta), és de
I'any 2002 i dura 90 minuts.

A la sessió de les 22.30h
es projectara La vie sáns Bra-
him (La ,vida sense Brahim),
de Laurent ChevalHer(FranQa,
2002). Recull «historiesd'exili
alhora banals i curioses»sobre
un poble de dos mil habitants
de prop de Paríson només viu
un arab, Mustafa.

Aquests .dos documentals
completen el bloc tematic «La
banlieue: un problema pen-
dent» que centra la primera
setmana del cicle, organitzat
per l'Alliance FranQaise. Les
entrades es venen únicament
a la seva el carrer Sant Joan,
35 (2 euros) .
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E
l silenci és el
perfecte herald
de I'alegria.
Seria molt poc.
feliQ si pogués

dir com ho sóc». Com sem-
pre Sh.akespeareen té una
per cada situació de la vi-
da. En aquest cas, pero, tot
i que el seu consell serveix
per veure com de limitat és
el lIenguatge per poder ex-
pressar alegria i satisfacció
davant d'un fet concret, em
sembla necessari que m'hi
esforciuna mica per mirar
de transmetre allo que els
components de la compan-
yia hem experimentat durant
els dies de rep(esentació de
I'espectacle«...i 10» que, en
ocasió del dese aniversari de
la formació, hem representat
a I'Agora. .

Primer,que tot, una immen-
sa satisfacció al veure com
un espectacle creat a partir
d'una idea, que va anar pre-
nent forma durant els mesos
de treball previs ala seva es-
trena, resulta que ha arribat
a la gent, que I'ha commogut
i, sobretot, que I'ha fet refle-
xionar.1I.!Usteatre és ungrup
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que, sense fer massa soroll, i
avanQantpas a pas, ha anat
creixent amb ambició, amb
espectadors, amb funcions i,
sobretot, amb solidesa, cohe-
rencia iconstancia. De totes
maneres, la nostra discreció
o modestia no ens fa pas
renunciar a una ambiciosa
proposta artística i cultural.
Sempre ens hem plantejat el
fet teatral com alguna cosa
més que entreteniment i hem
pretes aportar reflexió, fent
un teatre d'idees, que faci
sortir a I'espectador diferent
de com ha entrat. al teatre.
II-I,ústeatre és un grup que
produeix els seus propis es-
pectacles sense cap súbven-
ció pública o privada i que,
malgrat no disposar encara
d'una sala propia, ha anat
arriscant i apostant sempre
per una posta en escena que
no vol renunciar alllenguatge
estetic, a la plasticitat, a les
novestecnologies, a la músi-
ca en directa, al teatre sense
trampa. Peraixo és motiu de
joia veure com, un any més,
hem aconseguit donar forma
a una idea, concretar-la en
una realitat escenica i veure,

també, com la gent ha res-
post, ha entrattotalment en
aquest joc de convencions
amb missatge i contiguts i
s'ha esforQata fer-nos-hosa-
ber. Moltes gracies.

En segon floc, una sensa-
ció d'esperanQa. Muntar un
espectacle on la base del
text sigui la poesia, I'assaig
o els monolegs, no és preci-
sament, una proposta facil
per a I'espectador. Li dema-
nem un esforQd'atenció i re-
flexió i, a canvi, Ii oferim un
espectacle que fuig del pur
«joc de miralls» i «fum d'en-
cenalis» més propis d'un
programa d'entreteniment
televisiu. Malgrat aixo, veiem
que el públic s'ho passa bé,
descobreix i reconeix autors
i en treu quelcom per replan-
tejar-se o, si més no, qües-'
tionar-se les coses; I ho fa
d'una manera que no deixa
floc al dubte: exhaurint les
localitats. Sí, ja sabem que

'la tendencia general és una
altra (malgrat ser IHús tea-
tre, no som pas iI.lusos) pero
ens satisfa plenament veure
que encara hi ha elements
que s'hi resisteixen. D'aquí

l'esperanQa. Cr,eiem que la
cultura ha de ser I'eina per
millorar la persona i, en con-
seqüencia el seu entorno I
no ens referim a la cultura
entesa com a peQa de mu-
seu, com a material arnat o
caspós, sinó a la cultura que
arrisca, que innova, que es
compromet amb I'experimen-
tació. Veure que una propos-
ta així interessa ens omple
d'espe,ranQa. .

I finalment, una curiosa
sensació de barreja,entre
nostalgia i iHu&ió, al mirar
enrera, veure la feina. feta,
recórrer el camí comenQat
fa deu anys, recuperar les
mirades, les emocions, les
felicitacions, les idees que
han quedat pendents', els
amics que hem anat'sumant,
pensar en tots els actors, ac-
trius, músics, cantants, col-
laboradors, i preguntant-nos
que fer a partir d'ara. Els deu
anys fan que sigui inevitable
plantejar-nosque hem de fer,
i amb quines dimensions.
Les ganes de créixer hi són,
les possibilitats, suposo. La
necessitat, aixo ja ho heude
dir vosaltres.


