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Catalina Lladó, una de les
fundadores de l’històric
Talleret de Salt, amb una
llarga estada professional
a Nova York i centrada du-
rant anys en el món de la
docència teatral, ha parti-
cipat en el rodatge de Yo
también amb un paper de-
terminant en la trama de la
pel·lícula: és la mare d’una
noia afectada per la sín-
drome de Down que
s’oposa a la relació de la
seva filla amb un noi que
pateix el mateix problema
genètic. «És un film que
crec que ajudarà a veure
els que tenen síndrome de
Down com a persones amb
necessitats físiques, psí-
quiques i emocionals, i no
a veure’ls com a defi-
cients», explica l’actriu
saltenca, per a la qual l’ex-
periència ha resultat tot un
repte interpretatiu, ja que
ha treballat amb persones
que tenen realment aques-
ta síndrome, especialment
Lurdes Naharro, l’actriu
que feia el paper de filla
seva. «Treballar amb algú
tan diferent el que fa pri-
mer és por, i després, quan
et sobreposes al prejudici,
i ha un espai de comunica-
ció molt més ampli», ex-
plica Lladó, que destaca la
llibertat amb què els direc-
tors del treball han deixat
actuar els intèrprets.
«Aquest ambient propici
m’ha permès buscar un
punt de trobada amb Lur-
des, ja que en les escenes

emocionalment més difí-
cils havia d’aconseguir que
es cregués de debò la fic-
ció, evitant que se sentís
amenaçada», relata la in-
tèrpret saltenca, el paper de
la qual és el d’una mare que
evoluciona psicològica-
ment des del rebuig radical
fins a l’acceptació del fet
que la seva filla mantingui
una relació de parella amb
un altre noi amb síndrome
de Down. Lladó ha partici-
pat anteriorment, entre al-
tres, en films com ara Ale-
gre ma non troppo, de Fer-
nando Colomo; És quan
dormo que hi veig clar, de
Jordi Cadena, i Entre Ro-
jas, d’Azucena Rodríguez.

La saltenca Catalina Lladó interpreta la
mare d’una noia amb síndrome de Down

en el guardonat film «Yo también»
La pel·lícula s’estrena aquest divendres als cinemes

L’actriu saltenca Catalina Lladó, en un fotograma del film. / CARLOS ESCOLÁSTICO
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● Tot i la seva llarga
experiència com a
actriu des que va de-
butar amb el Grup
Proscenium l’any
1976, Lladó afronta
aquests dies el seu
debut com a directo-
ra teatral, amb el
muntatge Chicks, un
par de tipas discur-
riendo, del nord-

americà John Ford Noonan, i que es va representar a
l’Off-Brodway als anys vuitanta amb Susan Saran-
don en un dels papers principals. L’obra, que explora
el paper de la dona en la societat actual, està protago-
nitzada per Alessia Cartoni i Berta de la Dehesa, i es
representa a la Sala Tarambana de Madrid.

● L’actriu saltenca Catalina Lladó
interpreta un paper destacat en el re-
partiment del film Yo también, pre-
sentat recentment al festival de Sant

Sebastià, on els seus actors princi-
pals, Lola Dueñas i Pablo Pineda,
van obtenir la Kontxa de plata. El
film, que s’estrena divendres, està
dirigit per Álvaro Pastor i Antonio

Naharro, i s’acosta a les relacions
humanes entre persones amb síndro-
me de Down, amb Catalina Lladó en
el paper de mare d’una de les noies
amb aquesta característica genètica.

Dirigir teatre

mbarcats en una mena d’ope-
ració nostàlgica, el director
d’escena Josep Maria Mes-

tres i l’actriu Emma Vilarasau han re-
cuperat, 16 anys després de posar-lo
en escena, el monòleg breu La infan-

ticida, de Víctor Català, pseudònim de l’escriptora
escalenca Caterina Albert. Però és clar, en aquest
país les obres de teatre no poden durar mitja hora,
han de ser de, com a mínim, una hora, de manera
que Mestres va decidir afegir-hi, gairebé com a tor-
na, un altre monòleg breu de la mateixa autora,
Germana Pau, que dura una altra mitja hora. Afe-
gint-hi el descans preceptiu, en aquest cas necessari
per trasmudar la convencional escenografia d’hos-
pici a manicomi, enretirant quatre llits, posant-hi
un catre i tapiant les finestres del decorat, ja tenim
hora i quart, és a dir, el paquet sencer.

Però aquesta operació, la primera del Teatre Ro-
mea en una temporada de recuperació de clàssics
catalans –en la mateixa temporada va presentar
Terra Baixa, de Guimerà, i La ruta blava, de Sagar-
ra–, no només és nostàlgica, gairebé es tracta d’ar-
queologia, perquè els dos textos, tant La infantici-
da, però sobretot Germana Pau, malgrat el seu in-
terès literari, han notat el pas dels anys. La proposta
és recuperar-los tal qual, sense una necessària ac-
tualització, sense treure’n la pols, de manera que
assistim, una vegada més, a l’exhibició de la relí-
quia que fa tuf a naftalina i que potser fóra millor
que restés dins l’armari, dins els llibres, per al seu
estudi, mantenint-se en el camp acadèmic i de la
lectura, situant-ho en el seu context. I, si és cas que
ha de tornar a reencarnar-se, que sigui fet de mane-
ra diferent. En aquest cas, no haver fet això convida
a pensar que únicament ha estat una mena d’opera-
ció purament comercial, utilitzant l’esquer de la
popularitat d’Emma Vilarasau, que en aquesta peça
tendeix a l’histrionisme, a l’abús del crit i el gemec,
absent la frescor i l’autenticitat, malgrat el llarguís-
sim postís capil·lar. Àngels Gonyalons ha de lluitar
amb un altre text mancat d’interès dramàtic, sense
entitat, tal com està presentat, i no es pot evitar la
sensació que es tracta de l’aperitiu del que ha de ve-
nir després. Realment calia?

Si heu vist l’espectacle i voleu fer el vostre
comentari, ho podeu fer a www.elpunt.cat
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teatre | «la infanticida...»

� Autor: Víctor Català (Caterina Albert).
Direcció: Josep Maria Mestres.
Interpretació: Àngels Gonyalons i Emma
Vilarasau.
Lloc i dia: Teatre de Salt, 9 d’octubre del 2009.

DANI CHICANO

Calia?

Emma Vilarasau és Nela a La infanticida. / D. RUANO

● Frankfurt. La 61a Fira del Llibre de Frankfurt va co-
mençar ahir a la nit. Dos anys després de protagonit-
zar l’esdeveniment, els editors catalans tornen als es-
tands de Frankfurt, on compartiran espai amb un
centenar de països. La Xina és la invitada d’honor
d’aquest any i disposarà d’una substancial atenció
destinada a la seva cultura i indústria editorial. La fi-
ra, que durarà fins al 18 d’octubre, tindrà més de
7.000 expositors internacionals i més de 400.000 lli-
bres. S’hi tractaran, a més, els factors influents en la
modificació de la indústria editorial, principalment
la digitalització i internet. / X.G.

Més informació sobre la Fira del Llibre de Frankfurt,
a www.elpunt.cat�

FRANKFURT
La Xina és la invitada de la Fira del Llibre, que
també tracta l’impacte de la digitalització

● Barcelona.  La novena edició del Festival Internacio-
nal de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona tindrà lloc
del 16 al 25 de octubre a la Filmoteca de Catalunya.
La mostra atorga enguany el protagonisme als ado-
lescents, un àmbit que aborden diversos cineastes de
països com ara Israel o Noruega, que presentaran tre-
balls mai vistos a l’Estat. Així, el cartell d’enguany
del festival vol transmetre la «invisibilitat» a què es-
tan sotmesos alguns menors en societats on no tenen
dret a expressar els seus propis sentiments. Una de
les accions del festival serà la presentació d’un estudi
sobre el món adolescent respecte a l’homofòbia.
L’actor i director Joel Joan, president de l’Acadèmia
del Cinema Català, presidirà el jurat d’aquesta nove-
na edició, que atorga el premi Diversitat. / EL PUNT

BARCELONA
El novè Festival Internacional de Cinema Gai i
Lèsbic aborda l’àmbit dels adolescents


