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wUna de les revolucions dels
últims temps al mercat periodís-
tic ha estat la gran presència de
la premsa en català, que ha pas-
sat en pocs anys de ser minorità-
ria a assolir gairebé el 50% del
total. D’això van debatre ahir a
l’Ateneu Barcelonès, sota el le-
ma Realitats i reptes dels diaris
en català, periodistes com Enric
Juliana, director adjunt de La
Vanguardia, i els directors de
l’Ara, Carles Capdevila; El
Periódico, Enric Hernàndez, i
El Punt-Avui, Xevi Xirgu,
moderats per l’advocada
Gemma Calvet. / Redacció

Publiquenunrecopilatori de ‘remakes’ de
Borges en solidaritat ambFernándezMallo

wDaniel Barenboim, el director
d’orquestra d’origen argentí,
nacionalitat espanyola i israelia-
na i ciutadania palestina, ha
estat nomenat director musical
del Teatre de la Scala de Milà,
de l’orquestra del qual es feia
càrrec amb assiduïtat des que
Riccardo Muti va deixar el càr-
rec el 2005. Barenboim prendrà
possessió al desembre i exercirà
fins al 2016. “Amb satisfacció i
orgull el superintendent Stepha-
ne Lissner veu com es concreta
una estreta relació amb un dels
directors d’orquestra més impor-
tants del nostre temps”, va su-
bratllar la direcció de la Scala
en un comunicat. Es tracta de
reforçar la Scala i obrir-la “a
noves perspectives en l’escena
mundial”. / Efe

Els diaris en català
debaten sobre
el futur del sector

TemporadaAltaprograma l’obraquehavia
d’obrir el suspèsFestival Shakespeare

wMés llenya al foc. A finals de setembre, l’editorial Alfaguara va
decidir retirar de les llibreries el volum El hacedor de Borges
(remake), d’Agustín Fernández Mallo, davant les amenaces de
plet de la vídua de l’autor argentí, María Kodama. Després d’un
manifest de suport a Fernández Mallo –pare de la generació Noci-
lla– avui l’equip del fanzine 5.000 Negros treu a la venda Koda-
ma remake, un recopilatori de, això mateix, remakes de textos
de Borges escrits per autors com Germán Sierra, Eloy Fernández
Porta, Domenico Chiappe o Javier Avilés. / X. A.

wEl Teatre de Salt acull avui –dins del cicle Temporada Alta– la
representació de la versió que de La tempesta, de William Sha-
kespeare, ha fet el director lituà Oskaras Korsunovas, que l’ha
rebatejada Miranda. Aquesta obra havia d’obrir el Festival Sha-
kespeare de Mataró, suspès per la crisi l’estiu passat a pocs dies
de l’inici. Korsunovas ha rebatejat l’obra com a Miranda, per
centrar l’atenció en aquest personatge i perquè s’hi parla, sobre-
tot, de l’ànima de la filla, segons van explicar ahir els actors Povi-
las Budrys i Airida Gintautaite. / Redacció

El debat d’ahir al vespre a l’Ateneu Barcelonès
LLIBERT TEIXIDÓ

Dogville ielsbàrbars
CRÍT ICA DE TEATRE

Dogville

Autor: Lars von Trier
Versió teatral: Christian
Lollike
Traducció: Susana Cepa
Direcció: Nina Reglero
Lloc i data: Teatre Romea
(11/X/2011)

JOAN-ANTON BENACH

Com recordaran els que van
veureDogville, la pel·lícula de
Lars von Trier, la figura i la
mirada transparent de Grace
(Nicole Kidman), sense esca-
rafalls, amb una contenció
dramàtica admirable, s’ana-
ven enfosquint a mesura que
els habitants del poble, que
havia acollit cordialment la
noia, se n’aprofitaven per res-
cabalar-se (?) de la por que
sentien pels pretesos riscos
de protegir-la de la policia. A
l’espectacle de Rayuela Pro-
ducciones, amb dramatúrgia i
direcció de Nina Reglero, la
protagonista Marta Ruiz de
Viñaspre no està per a subtile-
ses ni contencions especials i
des que apareix en escena la
dona és pura energia. Així es
mostra quan, agraïda i afable,
Grace col·labora amb els seus
protectors, i, sobretot, quan,
furiosa i humiliada, aquests
es complauen a explotar-la,
encadenar-la i violar-la.
Partint de la versió teatral

que Christian Lollike (1977),
compatriota de Lars von
Trier, va fer del guió de la
pel·lícula, Nina Reglero es va
proposar fer unmuntatge sin-
gularment ambiciós, amb inci-
sos musicals abundants a càr-
rec de tres actors (baix i veu,
teclat i bateria) i dos acompa-
nyants (guitarra i saxo), convi-
dats a narrar els fets represen-
tats, a contemplar-los i a parti-
cipar en l’acció junt, esclar,
amb als nombrosos compo-

nents (16) del repartiment.
I bé, a la complexitat inhe-

rent a aquest brechtisme he-
terodox que abraça Reglero,
cal afegir-hi el tractament ex-
tremadament barroc de l’es-
pai escènic (Carlos Nuevo).
Hi anotem un vestuari ata-
peït –el dels miners de Dog-
ville– i els cistells amb els
seus efectes personals que
pengen al teler; les cadenes
com a politges metàl·liques
per fer-los accessibles; la in-
fantesa del poble reproduïda
en ninots de papier mâché...
Un bigarrat paisatge objec-
tual que, al meu parer, és una
incitació contínua a derivar
la mirada de l’espectador cap
a aspectes accessoris del re-
lat, debilitant el seguiment
del discurs dramàtic d’aquest
poble –que Von Trier va situ-
ar a les muntanyes Rocallo-
ses dels EUA– en la seva fatal
degeneració cap a la insolida-
ritat i la vilesa.
Una cosa són les bones in-

tencions per aconseguir la
implicació del públic, segons
expressa Nina Reglero en la
reflexió que titula El feixisme
dels pobres, i una altra els re-
sultats que se n’obtenen. Pen-
so, en fi, que els propòsits del
molt premiat grup castella-
nolleonès s’han quedat a mig
camí.
Sens dubte, sense una cura

exquisida de la figura de
Grace, molt ben secundada
pel personatge de Tom Edi-
son (Carlos Pinedo), la histò-
ria d’aquest llogarot de gossos
quedaria definitivament des-
naturalitzada. Ara, gràcies a
la referida parella, conté mo-
ments commovedors. També
fragments musicals sugges-
tius. I cal aplaudir un final tan
imaginatiu, quan Dogville és
sotmès a la implacable reven-
ja del pare deGrace, sense ne-
cessitat d’incendiar l’escenari
del Romea.c

Barenboimocuparà
el llocdeMuti
a la Scala deMilà
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