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'El censor', el sexe sense culpa

M.M.

Abordar què és el sexe deslligat del sentiment de culpa que tradicionalment l'acompanya ha
estat l'objectiu que s'ha marcat l'actriu i directora Magüi Mira a l'hora de posar en escena 'El
censor', d'Anthony Neilson.

'El censor' 
Sala Villarroel
Del 16/9 a l'1/11

Produïda des de Madrid, El censor s'estrenarà primer en català gràcies a la versió que n'ha fet Sergi
Mateu i després en castellà, amb traducció de Vicente Molina Foix. "El futur del teatre passa per apropar
al màxim els textos al públic", raona Magüi Mira, que té una extensa carrera com a actriu i un pèl més
reduïda com a directora.

Marta Marco (Terra baixa), Sergi Mateu (que torna als escenaris catalans després de cinc anys) i
Teresa Manresa són el trio protagonista d'aquesta comèdia dramàtica "transgressora, sintètica i que cal
treballar des de l'emoció", segons Mira, que mostra "amb honestedat" la relació entre una cineasta i el
censor, un home bloquejat i travat per les seves creences, que li vol retallar la pel·lícula. "És una història
semblant a la que ha viscut recentment el director Michael Winterbottom amb Nine Songs, que ha tingut
problemes de censura a la Gran Bretanya", comenta Marta Marco. L'actriu reconeix que quan ha anat
passant el text a companys o a la seva família, tothom li deia el mateix: "És molt fort!", però això no els
ha suposat cap problema a l'hora de posar-se a assajar-la a la Villarroel, on demà s'estrena.
El text de Neilson, lligat al Royal Court Theatre, és del 2002, "però encara l'hem posat més al dia",
afegeix la directora, que tot i no "amagar res" ha abordat "les escenes de sexe sense fer pornografia,
que és un gènere amb uns codis molt concrets". Marco afegeix que a l'hora d'abordar un tema com el
d'El censor "o bé et decantes pel simbolisme o bé per l'obscenitat, però Magüi Mira no ha triat cap de les
dues opcions". En aquest muntatge, el "sexe és provocat per un nivell de pensament i es va
desempallegant progressivament dels tabús" que l'encotillen. A més, "l'obra no és gens dogmàtica",
subratlla Mateu. 

Sergi Mateu i Marta Marco en una explícita escena d´El censor
Xavier Carrion
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