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LA MOSTRA DE
TEATRE ENTREGA
ELS SEUS PREMIS

Barcelona q La 13a Mostra de
Teatre de Barcelona es va
clausurar ahir, a la sala Luz de
Gas, amb l’entrega dels premis
als guanyadors d’aquesta edició.
El guardó al millor espectacle va

recaure en Un dia, una hora, de
Produccions Viridiana. El premi
especial del jurat i el de votació
popular va ser per a La partida, de
La Partida Teatre, que serà
recompensada amb una gira.

temsí

Ullate dirigirà
la nova Compañía
Nacional de Danza
DANSA 3 Víctor Ullate dirigirà la
nova Compañía Nacional de Dan-
za Clásica, que encara no té nom
oficial, després d’haver-se arribat
a un acord amb la Conselleria de
Cultura i Turisme de la Comuni-
tat de Madrid. La seu de la com-
panyia, que començarà el seu
camí el febrer que ve, serà al Cen-
tro Coreográfico de los Teatros
del Canal, que dirigeix artística-
ment Albert Boadella.

El Festival de
Berlín premiarà
Maurice Jarre
CINE 3 La 59a edició del Festival
Internacional de Cine de Berlín,
Berlinale, concedirà l’Ós d’Or ho-
norífic al compositor francès
Maurice Jarre (Lyon, 1924), autor
de les bandes sonores de pel.lícu-
les com Lawrence de Arabia, Ghost i
Doctor Zhivago. Jarre va començar
a c o m p o n d r e p e r a l c i n e a
França, l’any 1952, i va fer el salt
a Hollywood als seixanta, on va
treballar en més de 150 produc-
cions internacionals.

Egipte recupera
79 peces robades
l’any 2002
ARQUEOLOGIA 3 Egipte va re-
cuperar, la setmana passada, 79
peces arqueològiques que van ser
robades a la Facultat de Literatu-
ra de la Universitat del Caire, el
2002, per un oficial nord-ame-
ricà. Les antiguitats van ser desco-
bertes quan el militar va intentar
vendre-les a una casa de subhas-
tes novaiorquesa, segons va infor-
mar ahir el ministre de Cultura
egipci, Faruq Hosni.

La Villarroel analitza el drama
dels ‘hikikomori’ japonesos

TEATRE 3 ESTRENA
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Jordi Faura retrata
els joves nipons
que viuen aïllats
a les seves habitacions

«Estem malalts
i hem construït
una societat
malalta», diu l’autor

A
l jove i premiat autor tea-
tral Jordi Faura (Sabadell,
1982) li fa vergonya revelar
quantes hores dedica al dia

a bussejar a internet. «En sóc un ad-
dicte, però per compensar no tinc te-
le», diu. Google va ser una de les se-
ves fonts d’informació per construir
Hikikomori, un retrat dels joves japo-
nesos que fugen de la societat i es
tanquen a les seves habitacions amb
l’única companyia d’internet, la
PlayStation i els seus videojocs.
L’obra s’estrena dimarts que ve a la
Sala Villarroel.

«Sóc un malalt de la patologia
–declara Faura–. M’encanta. Estem
tots molt malalts i hem construït
una societat malalta». Hikikomori
(que en japonès significa aïllament)
denuncia els excessos de la societat
nipona i també funciona com a avís
per a navegants en països on encara
no s’ha desenvolupat aquesta pato-
logia.

Al Japó hi ha 1.200.000 joves que
passen una mitjana de quatre anys
tancats. Els seus pares els deixen el
plat de menjar a l’altre costat de la
porta i el seu únic contacte amb al-
tres éssers humans es porta a terme
a través de l’ordinador. Segons asse-

gura Faura, que a més a més de Goo-
gle també ha recorregut a experts, a
Catalunya hi ha un sol diagnòstic
de hikikomori.

«Per la temàtica que toca i també
per l’estètica, és una obra ideal per
iniciar els joves en el teatre –assegu-
ra l’autor–. I és la nostra responsabi-
litat fer que hi vagin». El text toca
moltes tecles: la mentalitat oriental,
el consumisme occidental, els hàbits
adolescents, les relacions paternofi-
lials, el sexe...

CÀRREGA SEXUAL / Les escenes de
contingut sexual més fort tenen
com a protagonista Akane –la ger-
mana del hikikomori–, que interpreta
Georgina Latre. Akane (que significa
rossa en japonès) té 16 anys i és una
noia kogal, paraula que designa les
adolescents que, per pagar-se una
operació d’augment de pit o per
comprar-se un mòbil, venen les cal-
ces a adults que s’exciten amb l’olor
de la peça usada.

«El districte de Shibuya, que és el
més occidentalitzat de Tòquio, és
un sex shop temàtic –explica Faura,
que ha viatjat dues vegades al Japó–.
Hi ha un tipus de local amb dones
vestides de núvia. Entres allà, en
tries una i, quan puges a l’habitació,
sona la marxa nupcial de Wagner i
ella fa el paper de núvia feliç. Terri-
ble. Però no em sorprèn més que el
fenomen dels occidentals que van a
Tailàndia a abusar de nenes».

El protagonista de l’obra que codi-
rigeixen Jordi Faura i Abel Coll és un
personatge absent al voltant del
qual gira tota l’acció. Mingo Ràfols i
Àngels Poch són els seus pares i
Georgina Latre és la seva germana.
El repartiment es completa amb Jor-
di Martínez, en el paper d’empresari
occidental, i els adolescents Enric
Rodríguez i Pau Vinyals. H

PILAR AYMERICH

33 Georgina Latre és Akane a l’obra, una noia que es ven les calces.

LA PRESSIÓ SOCIAL

EL DIÀLEG

< Aquest diàleg entre el pare de
l’adolescent hikikomori i Paul, un
empresari occidental en viatge de
negocis a Tòquio, resumeix el
tema de l’obra de Jordi Faura:

< El pare: ¿Has llegit la premsa
últimament?
–Paul: No he tingut temps, tinc

molta feina.
–El pare: Més de 80 casos de
suïcidis col.lectius l’última
setmana. 268 adolescents morts
(...) Són els que suspenen
l’examen d’ingrés a la universitat
o els que no tenen una nota
suficient...
Ara està de moda matar-se així.


