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EN PRIMERA PERSONA 

• Roger Gual dirigeix Vicenta Ndongo a 'La pata negra', versió de l'aneguet lleig

Guillem Clua.

'La pata negra'
Local: Mercat de les Flors
Dates: Divendres i dissabte, 21.00 hores. Diumenge, 19.00
Preu: 7 euros

Tothom sap la història de l'aneguet lleig de Hans Christian Andersen: l'animal que és discriminat per la
seva diferència que al final s'acaba convertint en un bell cigne. Hi ha molta moralina en el conte, com
també n'hi ha a La pata negra, un espectacle de creació col.lectiva que vol fer-nos reflexionar sobre els
nostres prejudicis.

La pata negra va néixer com una proposta de Vicenta Ndongo, única intèrpret del muntatge. Interpreta
Clara, una dona negra que neix en un lloc on els blancs són els amos i senyors. Pel seu color de pell
aquesta nena desafortunada patirà rebuig i incomprensió i haurà de lluitar contra els que no la deixen
ser ella mateixa i contra les seves pròpies contradiccions.

La història de Clara s'ha forjat amb diverses mans gràcies a la col.laboració de l'actriu amb Rodrigo
García, Paloma Ortiz, Iván Morales i Roger Gual, que dirigeix l'obra. Tots ells --sobretot Ndongo-- han
abocat en el text les vivències personals, marcades per la discriminació. Tam- bé s'han basat en
l'actualitat, en un racisme latent que va impregnant la nostra societat i va transformant la nostra mirada
als estrangers.

Aquest projecte recala a la sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors només fins diumenge, després
d'un llarg periple per petits escenaris. Val la pena veure l'obra, no no- més pel que conté d'experiència
personal, sinó també perquè recupera, d'alguna manera, aquesta funció social que, de vegades, només
conserva el teatre.

Vicenta Ndongo ho dóna tot a La pata
negra, una adaptació d´Andersen.
El Periódico
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