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La Fura reviu el terror de l’assalt
al teatre Dubrovka de Moscou

ARTS ESCÈNIQUES 3 PRESENTACIÓ

b

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

‘Boris Godunov’
escenifica el segrest
que va acabar amb
130 morts el 2002

L
a tragèdia viscuda el 2002 al
teatre Dubrovka de Moscou,
que va acabar amb la mort
de 90 ostatges i 40 terroristes

després de la irrupció de les forces
especials russes, «va horroritzar» de
tal manera Àlex Ollé, un dels direc-
tors de La Fura dels Baus, que de se-
guida va pensar a portar a escena
l’atroç succés. El muntatge de l’obra
Bor i s Godunov , que arribarà el
pròxim 17 d’abril al Teatre Nacional
de Catalunya després d’haver estat
estrenat el 6 de març a Mo-
lina de Segura (Múrcia),
pretén que el públic pateixi
des de la seva butaca l’expe-
riència extrema d’una ame-
naça terrorista.

«Els espectadors sentiran el
pànic de veure’s assaltats per
un grup armat amb explosius
i kalaixnikovs (rèpliques exac-
tes tot i que de fogueig)», va
explicar Ollé. El director, que
ha treballat la dramatúrgia
amb David Plana, ha volgut
descontextualitzar el succés
i obviar les referències als
insurgents txetxens: a Boris
Godunov els terroristes-ac-
tors exigeixen que l’exèrcit
d’un país desocupi els terri-
toris que ha envaït.

Al muntatge s’encreuen
diferents històries. La trama
de l’assalt inclou els esforços
d’una mediadora per resol-

dre el conflicte i les trucades des
dels mòbils dels desesperats ostat-
ges. I es completa amb imatges pro-
jectades en una pantalla de la reu-
nió del gabinet de crisi del govern,

la notícia difosa en el telediari i
vídeos dels exteriors de cada

teatre on es representi, amb
la policia esperant instruc-
cions.

Tota aquesta acció s’in-
tercala amb sis escenes

d’una versió de Boris Go-
dunov «tunejada» per

Plana. El relat

d’Aleksandr Puixkin, que dóna títol
al muntatge, figura com l’obra a la
qual assisteixen els espectadors del
teatre assaltat. «Serveix per estructu-
rar el discurs dels terroristes. Pen-
sem que era el text més apropiat
perquè parla de l’ambició sense
límits pel poder, i l’hem actualitzat
amb cites de Bush, el Che i Sarkozy,
entre altres», va dir Plana.

VISITA DELS MOSSOS / L’obra, que al
març es veurà a Rubí (dia 14) i Giro-
na (16), ja ha provocat més d’un en-
surt abans de la seva estrena. «Hem
estat assajant al teatre de Rubí, que
és envidriat, i algun veí va sortir cor-
rent al veure individus armats i amb
passamuntanyes. Els mossos van ve-
nir dues vegades a comprovar què
carai passava», va explicar Ollé. «No
hem buscat la truculència, no hi ha
sang i fetge», va assegurar, però l’im-
pacte visual i sonor (trets, crits) ac-
centuarà la «funció catàrtica» del

teatre. «S’han fet moltes pel.lícules
sobre l’11-S, però en el teatre és més
difícil representar el terrorisme, en-
cara que el directe impacta més», va
afegir el director. Envoltats d’explo-
sius i metralletes, «l’espectador de
Boris Godunov purgarà amb la princi-
pal por d’avui: ser víctima d’un
atemptat terrorista», va assumir Pla-
na.

«Tot i que rebutgem la violència,
l’obra no pren partit ni critica cap
Govern. No busquem un culpable.
És una reflexió sobre el terrorisme»,
va matisar Ollé, que exposa sobre
l’escenari les raons que impulsen els
segrestadors i les seves discrepàncies
i lluita pel poder. «L’únic missatge
que hi podria haver és que res val la
mort d’una persona», va postil.lar el
director. H

Mor Dolors
Laffitte,
pionera de la
Nova Cançó

MÚSICA 3 ÒBIT

Maria Dolors Laffitte, una de les
figures inicials de la Nova Cançó,
va morir divendres passat als 59
anys a l’Hospital Josep Trueta de
Girona. Avui serà incinerada en
la intimitat familiar.

Nascuda a Roda de Ter, Laffitte
residia a Girona, on estava dedi-
cada a la recuperació de la músi-
ca tradicional i medieval, del
cançoner sefardita i de la lírica
dels trobadors. Ecologista con-
vençuda i interessada per la filo-
sofia oriental i el misticisme, figu-
rava en les llistes electorals dels
Verds-Alternativa Verda (EV-AV)
per a les eleccions del març. Va
ser una de les impulsores del mo-
viment de la Nova Cançó a finals
dels anys 60, seguint els passos de
Raimon, Ovidi Montllor i Joan
Manuel Serrat. Va ser cofundado-
ra de Tradicionàrius.

Va gravar el seu primer disc,
Cançons occitanes, als 18 anys, i va
fundar Els Trobadors amb Alfons
Encinas. Va formar part d’altres
grups com Ara Va de Bo i L’Arc en
el Cel. Els últims anys va recupe-
rar per a les seves actuacions el
seu nom original, Maria Laffitte,
amb què va intensificar el seu
perfil ecologista i va compondre
la cançó Txernóbil, mai més. H
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CINE 3 ÒBIT

El doblatge cinematogràfic
perd l’actriu Glòria Roig
b
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La intèrpret era
germana de l’escriptora
Montserrat Roig

L’actriu i dobladora Glòria Roig, ger-
mana de la traspassada escriptora
Montserrat Roig, va morir divendres
passat a Barcelona als 71 anys. El fu-
neral va tenir lloc ahir a l’oratori de
les Corts. Glòria Roig va començar la
seva carrera com a actriu a Ràdio
Barcelona i RNE, on va protagonit-

zar la sèrie Perry Mason, entre altres
papers. En l’àmbit del doblatge va
treballar a la Metro i a Voz de Es-
paña amb versions al castellà de les
veus de Shirley McLaine i Julie An-
drews. Va posar veu a nombroses se-
cundàries i es va especialitzar en el
doblatge de personatges infantils de
les pel.lícules de Walt Disney.

Va participar en la popular sèrie
Doctor Caparrós amb Joan Capri per a
TVE. Els últims anys s’encarregava
sobretot de la direcció de doblatge.
Filla de l’advocat i escriptor Tomás
Roig i Llop, era germana de l’escrip-

tora Montserrat Roig, que va escriu-
re per a ella el monòleg Reivindicació
de la senyora Clito Mestres, l’única
peça de teatre que la novel.lista va
arribar a estrenar. El 2006, Glòria
Roig va treballar com a secundària
en L’educació de les fades, de José Luis
Cuerda, juntament amb Irene Ja-
cobs i Ricardo Darín.

Glòria Roig era la viuda del també
actor i doblador José Luis Martínez
Sansalvador, mort el 2006, popular
per posar veu a Humphrey Bogart,
Sean Connery, Charlton Heston i
Tom Selleck. H
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33 Les germanes Glòria (a l’esquerra) i Montserrat Roig.

33 Dolors Laffitte.

LA FURA DELS BAUS

33 Dues imatges amb els terroristes de La Fura
que assaltaran els teatres aquesta primavera.

b El muntatge d’Àlex
Ollé, que no busca «la
truculència», arribarà
a Barcelona a l’abril

«Volem que el públic
experimenti la por
de ser víctima del
terrorisme»


