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LA PROTAGONISTA DE ‘DIARIO DE UNA NINFÓMANA’ TORNA A L’ESCENARI

Emocions
al descobert

I. F.
BARCELONA

L’actriu Belén Fabra salta al Lliure amb
‘Jugar amb un tigre’, de Doris Lessing

Va passejar la seva etèria nuesa per
la Plataforma de Calixto Bieito, que
la va reclutar també com a aguerri-
da Flor de Cavalleria de Tirant lo
Blanc. Ara, Belén Fabra (Tortosa,
1977) ha saltat a la fama i la censu-
ra per la mà suaument libidinosa
que exhibeix als cartells de Diario
de una ninfómana, film basat en el
best seller de Valérie Tasso, que va
ser prostituta de luxe i va escriure
sobre el tema sense embuts. Una
dona valenta i lliure com la que a
partir d’avui l’actriu interpreta al
Lliure a Jugar amb un tigre, adapta-
ció de la peça teatral de Doris Les-
sing, premi Nobel de literatura
2007, que dirigeix Carlota Subirós.

Dones lliures

Aquest cop Fabra despulla les seves
emocions per ficar-se en la pell
d’Anna Freeman, una altra dona
de fortes conviccions que «lluita i
pateix per ser ella mateixa», diu
l’actriu, que en l’obra s’embranca
en una lluita amb la parella (Er-
nest Villegas) per dilucidar l’espai
de llibertat d’un i altre, encarant-se

amb les seves pròpies diferències als
rols establerts. Joan Carreras, Anna
Azcona, Alba Pujol i Albert Ribalta
interpreten la resta de personatges,
tots a la caça de la seva llibertat. «En
paguen un preu, però es paga enca-
ra més per no ser lliure i adaptar-se
a la societat i als rols establerts. Hi
ha una cosa que ens tortura molt:
ser el que no som, i ho fem constant-
ment», addueix Fabra al.ludint al
seu personatge i a ella mateixa.

Ella, com les mateixes Lessing
–«una dona transgressora i radical»–
i Valérie Tasso, es resisteix a viure
engabiada entre els rígids barrots de
la societat. «En cada persona hi ha
un tigre engabiat i arriba un dia que
salta i s’allibera. És una caiguda al
buit», opina l’actriu, que lamenta la
polseguera que va desencadenar la
seva «elegant» posa en el cartell de la
pel.lícula de Christian Molina (pro-
hibit en els autobusos i marquesines
de Madrid). «Em fa pena que una co-
sa tan natural com la sexualitat s’ha-
gi de servir ben camufladeta. Jo no
em penedeixo de res. Intento no
ofendre ningú però vull anar per la
vida sent jo mateixa, elegint el meu
camí, encara que m’ompli d’esgarra-
pades, i no el camí asfaltat dels al-

tres. Les ferides et fan més forta».
Jugar amb un tigre, estrenada el

1962, va ser considerada paradigma
del feminisme. Però Fabra prefereix
esquivar l’etiqueta. «No comparteixo
algunes actituds vinculades al femi-
nisme, que fan un flac favor a la do-

na. El pitjor enemic d’una dona és
una altra dona. És terrible l’autoli-
mitació a què arriben algunes, pot-
ser per l’educació rebuda. Jo no su-
porto el victimisme». També la mo-
lesta que l’assetgin reiteradament
inquirint-la pels seus nus. «Tothom
em pregunta si m’és difícil treu-
re’m la roba, però ningú em va pre-
guntar per la pesada armadura de
Tirant lo Blanc. Em va resultar molt
més complicat moure’m amb tots
aquells quilos, perquè era una ar-
madura de veritat, que treure-
m’ho tot. Vaig necessitar molt de
gimnàs i pràctica. ¡Però ho vaig fer
pels meus ovaris!». H

JOAN CORTADELLAS

33 Retorn 8 Belén Fabra, a l’exterior del Teatre Lliure.

«La llibertat té un
preu, però es paga
encara més per no
ser lliure i adaptar-se
als rols establerts»

La Fundació Romea col.laborarà
amb l’escena alternativa
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L’entitat impulsa
l’anàlisi econòmica
del sector i el suport
a la nova creació

L
a Fundació Romea, organis-
me sorgit de l’empresa Focus
com a instrument de refle-
xió, innovació i diàleg entre

les arts escèniques, la cultura i la so-
cietat catalana, va presentar ahir les
línies d’actuació que defineixen la
seva setena temporada, que es carac-
teritza per l’augment d’actes i l’inici
de dues noves àrees de treball. La pri-
mera, Anàlisi i prospectiva, impulsa la
defensa de les arts escèniques com
un factor de desenvolupament so-
cioeconòmic. Per fer-ho, segons va
explicar el seu responsable, Xavier
Marcé, es desenvoluparan estudis
que analitzin rigorosament l’impac-
te econòmic del sector a Catalunya i
a Espanya, començant pel període

2005-2007. «Un sector s’estructura
sobre dades i elements contrastats, i
en les arts escèniques no en tenim.
Falta un observatori objectiu que re-
culli i estudiï les dades del sector
cultural i que ens ajudin a regularit-
zar-lo».

Una altra de les novetats, sota
l’epígraf R+D, busca la col.laboració
amb els creadors i espais de l’escena
emergent. «Primer volem analitzar
les noves tendències que aportin co-
neixements i investigació al panora-
ma escènic català. Volem retratar
l’escena off off de Barcelona i dialo-
gar i oferir recursos perquè puguin
investigar més en la seva feina», va
relatar Marcé.

Concebut des de la Fundació com
a «lloc de reflexió i agitació cultu-
ral», l’Espai Bras, dirigit per Ángel
Alonso, que en edicions anteriors
acollia el Romea, s’expandeix a dues
sales més del grup Focus: el Goya i
La Villarroel. Destinat a debatre so-
bre les temàtiques de les obres tea-
trals representades, la seva primera
activitat serà –el 22 de novembre al

Goya– la tertúlia L’ensenyament al se-
gle XXI, amb motiu del muntatge Els
nois d’història. Per una altra part, el
Premi Fundació Romea de Textos
Teatrals pren el nom de Premi Mi-
quel Lumbierres, en homenatge al
fundador i anterior director general
de l’entitat, mort el 2006.

CONTES SOLIDARIS / També s’amplien
els actes paral.lels que engloba Ro-
mea Plus, que va apujar el teló al se-
tembre amb la conferència magis-
tral d’Alfonso Guerra La política cultu-
ral de la II República. L’èxit de la lectu-
ra dramatitzada de Don Juan Tenorio,
que va reunir Mario Gas, José María
Pou i Constantino Romero, entre al-
tres, ha portat el director de la Fun-
dació, Carles Canut, a «instituciona-
litzar» aquesta lectura. Entre les
pròximes activitats figuren la Marató
de Contes (22 de novembre), en bene-
fici dels projectes del missioner Án-
gel Olaran a Etiòpia, i ¿Nochebuena,
Nochevieja? (8 de desembre), amb tex-
tos, música i artistes de Veneçuela i
Cuba. H33 Canut, director de la Fundació.

L’acadèmia
de cine català
convoca els
seus ‘Goya’ per
al 19 de gener

CINE 3 INSTITUCIONS

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

No hi ha Acadèmia sense premis.
Així, en el seu primer acte públic,
l’Acadèmia del Cinema Català
(ACC), recentment constituïda, va
anunciar ahir que absorbeix els
Premis Barcelona de Cinema, que
des de fa sis anys atorgaven
anualment el col.legi de directors
de cine de Catalunya, el gremi
d’empresaris del sector audiovi-
sual i associacions de productors
i d’actors. La gran nit del cine ca-
talà se celebrarà el 19 de gener
durant el transcurs d’una gala
que, igual que els Goya, estarà
pensada per ser emesa per televi-
sió. En aquest cas ho farà TV-3
que, amb aquesta iniciativa, vol
promocionar el seu suport cons-
tant a la producció catalana.

Joel Joan, director d’ACC, va
mostrar la seva faceta més conci-
liadora i diplomàtica al deixar
clar que la nova acadèmia no vol
anar contra ningú. «L’Acadèmia

de les Arts i de les Ciències Cine-
matogràfiques d’Espanya mai ens
ha vist com una amenaça, sinó
com una oportunitat més de pre-
miar professionals i de promocio-
nar un cine que té com a princi-
pal competidor les majors nord-
americanes», va declarar Joan,
després d’afegir que ell mateix
continuarà formant part de
l’acadèmia espanyola.

Per l’actor, cine català és tot
aquell produït des de Catalunya,
«independentment de la llen-
gua». Un sistema per punts deter-
mina si una pel.lícula és catalana
o no. «Per llei, totes les que tenen
un 20% de producció catalana ho
són». Una altra manera de sumar
punts és el percentatge de profes-
sionals catalans implicats en
l’equip tècnic i l’artístic. «Elegy,
d’Isabel Coixet, no és un film ca-
talà perquè l’única catalana és la
directora. En canvi Vicky, Cristina,
Barcelona, de Woody Allen, ho és
per l’equip».

Entre els acadèmics destaquen
Josep M. Pou, Cesc Gay, Montse
Ribé, Sergi López, Lluís Arcarazo,
Ricardo Albiñana, Julio Fer- nán-
dez i Mercè Sampietro, expresi-
denta de l’acadèmia espanyola. H

33 Joel Joan.


