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U LAREAlITATENIMATGESIL'ESTRENA .

'Latoma"m,Qstraelfeno.men
del'ocuAaciódé fabriques
Avi Lewis i Naomi Klein retraten1es lloves respostes a la mundialització
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..guionistaNoamiKlein -au-
torade tbcttde ven.deiN~.!9gcr-;t~ts
dos canadencs;pret¡,neI),remoure
les conscienciesde les dassesmitja;-
nes,«sensedogmatismesinóamb
emocions.., da"antles cOIlseqüen,
cies de lamunclialització. pe:t a aixo
han realit:¡:at La tQt1la(Thetake);do-
cumental sobre el fenomen de liocu-
pació de rabriques pe~part deIs tr~
balladors que van quedar sensefei-
na després que fussiI:lpriyatitzades.

Ambuna $amarretanegraen que
porta inlpres el suggestiu lema Fire
the boss(Despatxael cap),.Lewises pas-
seja aquests dies per Madrid per do-
nar a coneixer una peHícula que va
presentaraVenecia.l'any passat i
que s'estrena aquest divendresa les
sales comercials espanyoles. Tant ell
com la guionista van voler.posarel
contrapun;t'a, una historia que..els
mitjans decom,unicació,~Lewis.'
prové de liltelevisiói K1ein.segueix
~oHaborant en Prems.a~expliquen
nomes en termesmacroeconomics.

¿Que:hi ha;darreredeLtancament
d' empreses .privatitzades.o 'desloca-
litzades (traslladades a;un altre.país
amb sous més baixOs)?Els autofs de'
La toma vantrobar drames.humans
provocats pel neoliberalisme:~espe-
cialment"a,.causar'estralls.a LIad-
nOamerica'7,perbvanassistirtambé
al naixemerit d'un fenomeD.:l'ocu-
pació}'posada eIC\;funcionamentsde
rabrigues abandonades. .

e ELCASARGENTí
Al1unyats dequalsevol plantejament
pattidista o sensibler, Lewisi I<leiI:l
posen elfocus sobre els treballadors
de Forja San Martín, una empresa
del cintUró industrial de Buenos'
Aires tancada a comen9amentsdel
2000, poc abans que esdatés elcorra~
lita. «Elmissatge,comdiula samar-
reta -afirma LeWis-, és'fesforae/s
caps, perbno hi.ha res 'de més sub-
versiu que veure plorar un home».

1'al film hi ploren diversos home-
nots argentins-«molt mascles i
durs»,diu-, per la' desesperació d'es-
tar a l'atur, sense ajuda social i sense
poder donar menjar a la família,
com pel fruit d.e la satisfacció
d'aconseguir una decisió favorable
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tins,"que se'n vagin tots", en re-
ferencia alS polítics de totes les ten-
deD.cies,hiva haver unpas.

Fotograma a fotograma, l'especta-
dor veu l'ocupació' de la rabrica per-
que els 'propietaris no venguin les
maquines, assisteix ,al debat sobre si
comem;ar la producci6, la solidari-
tat d'altres, 1'actitUd deIs sindicats i
la lluita davant el5tribunalS.

TEATRE lNOVETAT ,

Titelles i actrius
reinterpreten

. García Larcaa
l'Espai Brassa
11
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Federico Garcia Larca va
~ escriure el 1931 Amor de

don PerlimpIín con Belisa, en su
jardín, una farsa poetica que posa
endansa un vell, Perlimplín, de-
sitjós de casar-se amb una jovene-
ta, Belisa, amb l'ajuda de la seva
criada, Marcolfa. L'obra, denomi-
nada pel poeta granadí al.leluia
erótica, va tenir no pocs proble-
mes amb la censura pel seu con-
tingut sexual i pel rerefons
polític: alguns van voler veure en
Perlimplín una caricatura del dic-
tador Primo dé Rivera.

Jaume Villanueva, entusiasta
director de trajectoriaguadianes'
ca -entre els seus muntatges es
comptenLadesapariciódeWendy,
de BenetiJomet,i Laveuhumana,
de Cocteau, amb Margarida Min-
guillon-, estrena avui aquesta
obra al Brossa, en un muntatge
que accentua els aspectes més
surrealistes i onírics i que té com

II.

BRICK I MORILLO
PROT AGONITZEN
EL MUNTATGE

a gran carta la presencia de la ve-
terana actriu MaiteBrick, tercer
costat del triangle actoral de les
mítiquescriadesdeVíctorGarcía.

La raresa de I'obra, que el poe-
ta granadí no va escriure específi-
cament per a titelles, és la utilit-
zació de tot tipus de marionetes.
«Vaig lIegirl'obra -diu Villanue-
va- i vaig!;entir que excepte Be-
lisa tots els personatges eren ti-
telles.., 1així ha estat. Brickés
Marc:olfa(meitat humana, meitat
ninot, manipuladora al seu tom
de Perlimplín) i Montse Morillo,
Belisa. La resta, pur putxineHL
Pepe Otal n'ha dissenyat alguns
exprofés p.er a l'ocasió i també
s'han uti1itzat part de les nostal-
giques figures de la companyia
d 'Herta Franke1, que encara se-
gueixen al peu del canó al Mario-
netarium del Tibidado.

ViIlanueva afirma que té un
u11posat en Buñuel-especial-
ment en Viridiana i Tristana- i en
autors com Azorin i Baroja. Amb
tot plegat ha' acostat la farsa al
melodrama tenint una frase de
Proust com a far: «El sadisme és
I'únicfonament estetic del melo-
drama", O
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~~'Un'grupd'obrers¡en un fotograma de La toma.

Q PROCESASSEMBLEARI
Lewis i [(lein no aprofundeixen en

- les diferencies polítiques que es van
donar entre els treba11adors ocu-
pants ni s'atura en el procés assem-
bleari de presa de decisions. «La de-

. mocraciá és dura; les assemblees
són complicades ¡"estriga malta

. decidir», afirma clrealitzador.
Molts activistesno van entendre

l'interes de1sautors Per la seva lluita
pero els hauria agradat que fos un
pamtlet, «un manual sobre com
s'ocupa una fabrica", Erobablement
Lewis escollira la denúncia social'
per seguir la seva carrera. De mo-
ment, explica les sevesexperiencies
en difer~ts fbrllIlls (avui es passa el
film a la seu.de CCOOde Madrid).O

sobre la propietat i eltreball auto-
gestionari que'han realitzat.

La toma se centra a l'Argentina, ,

on el fenomen de' l'Ótupaci6 de ra-
briquesja'ha arribata 200empreses
amb un total de 15;000'treballadors.
Amb la precisió periodística deIs
autors, la pel'lícula vincula el cas de
Forja -i"el d'una rabrica de panta-

lons'i una altra de ceritmíca .de laPa-
tagoriia.en la mateixa situació-,
amb l'etapa depredadora del ,capita-
lisme a l'Argentina de Carlos Me-
nem(1988-1999), amb l'FMIi el Banc
Mundial marcant la pauta. privatit-
zacionssense fte, augment de l'atur
i corrupció seme rubor. D'aquí al
corralitai al crit unanime deis argen-
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