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� Besalú Màgica va tenir uns 4.000 espectadors.
Prop de 4.000 persones, segons les dades de l’Ajunta-
ment, van assistir als espectacles i altres activitats de la
segona edició del festival Besalú Màgica, que es va cele-
brar el cap de setmana. L’esdeveniment que va atraure
més públic va ser el xou Magiacadabra, del Mag Lari.
L’il·lusionista lleidatà va aconseguir omplir el pavelló
poliesportiu. Precisament, el Mag Lari (a la foto, el pri-
mer terme) va rebre el premi del Besalú Màgica en reco-
neixement a la seva carrera professional i a la seva tasca
en favor de l’il·lusionisme al nostre país. Curiosament,
era el primer cop que el Mag Lari rebia una distinció
d’aquest tipus. Una altra actuació amb molt de públic va
ser la gala benèfica del Màgic Andreu, que va servir per
recaptar fons per lluitar contra el càncer infantil. / R.E.

«Tenia la im-
pressió que ja
coneixia
Marguerite
Duras

d’abans –explicava ahir
Dominique Blanc– perquè
era una figura molt medià-
tica i fins i tot em podia ar-
ribar a crispar, però no co-
neixia la Marguerite Duras
del 1939 al 1945, i com ha-
via viscut l’ocupació. El
més important és que va
ser formidablement resis-
tent.» Blanc, flanquejada
per Patrice Chéreau i
Thierry Thieû Niang, codi-
rectors de la peça, va expli-
car que a escena li dóna
força el mateix compromís
dels resistents i la indigna-
ció d’aquests contra les in-
justícies. Això, unit al fet
de poder treballar amb
Chéreau i Thieû –«un co-
reògraf que escolta el cos»,
va dir– han fet que l’expe-
riència sigui «un gran
plaer», no exempta «d’una
gran exigència», però, se-
gons Blanc, es tracta de
gent que «et donen la sen-
sació que ets capaç de pu-
jar i baixar muntanyes».

Marguerite Duras va re-

unir, a La douleur, narra-
cions i extractes del seu
diari personal que va es-
criure en l’època que va
viure com a dona d’un de-
portat, Robert Antelme,
també escriptor. En l’obra,
situada l’abril del 1945, la
primavera de l’allibera-
ment, la protagonista corre
de despatx en despatx mi-
rant d’esbrinar si el seu
marit és viu o mort i, men-
trestant, narra les seves vi-
vències, tot el que havia
vist i la gent a qui havia co-

negut, prenent part i sense
renunciar a un profund
compromís contra la injus-
tícia.

Chéreau i Blanc ja ha-
vien fet algunes lectures
del text, fins que l’actriu li
va proposar de fer-ne el
monòleg. El director con-
sidera que el retrobament
amb Blanc, amb qui ha tre-
ballat en diverses oca-
sions, ha estat «molt im-
portant», i que la peça és
«un repte molt gran», ja
que es tracta d’una peça en

què està ella sola a l’esce-
nari durant una hora i mit-
ja. Chéreau afirma que fer
aquest muntatge ha estat
«un gran plaer», ja que
considera que es tracta
«d’un retorn a les essèn-
cies, a la font del teatre,
amb una posada en escena
austera en què només hi ha
una actriu i un text. És la
primera vegada que faig un
muntatge de menys de tres
persones.» El director ex-
plica que és més fàcil fer
un gran muntatge amb 100

persones, que amb un sol
intèrpret.

El director francès ha
tingut per al muntatge la
col·laboració del coreògraf
Thierry Thieû Niang, que
explica: «Treballar junts
no vol dir que hàgim su-
mat, més aviat hem restat
per buscar la simplicitat,
per anar a l’essència. A es-
cena només hi ha un cos, la
presència aclaparadora de
la Dominique, i un text. De
fet –explica Thieû–, jo no
havia de dirigir, la meva

tasca era la de fer de lector
del cos, del gest, de l’alè i
el sospir, i veure què pot
fer a l’escenari una mà, un
cos...» Respecte a l’expe-
riència en aquest monòleg,
Blanc explica: «Estar sola
demana energia, un tipus
d’energia que estic desco-
brint, amb una mena de
concentració especial que
fa que cada silenci, cada
respiració, cada frase, aga-
fin una dimensió molt
gran, que encara ara estic
descobrint.»

L’actriu estrena demà, a Salt, «La douleur», de Marguerite Duras, dirigida per Patrice Chéreau i Thierry Thieû Niang

Dominique Blanc: «‘Resistència’ és el mot
clau davant la pena, la soledat i el dolor»

● Per segon any consecutiu la companyia de Jero-
me Deschamps i Macha Makeïeff, Deschiens et
Compagnie, és inclosa en el programa de Tempora-
da Alta. L’any passat van presentar l’antològic Les
étourdis. La conseqüència van ser uns deu minuts
d’aplaudiments. Avui i demà (21h), al Teatre Mu-
nicipal de Girona, només una setmana després ha-
ver estrenat a l’escena de Nimes, tindrà lloc l’estre-
na a l’Estat de l’espectacle Salle des fêtes. Humor
esbojarrat, absurd, que remarca les contradiccions
dels personatges, que caricaturitza les seves obses-
sions, en aquest cas, els d’una sala de ball tronada
que viu els seus darrers dies abans d’una operació
de remodelació, el desastre.

DANI CHICANO / Girona

Patrice Chéreau, Dominique Blanc i Thierry Thieû Niang, ahir, a Girona. / MIQUEL RUIZ

● Patrice Chéreau és reincident a Tempo-
rada Alta i la de demà serà la seva segona
aparició al festival, després que l’any
2003 fes una lectura de Les carnets du so-

us-sol, de Dostoievski. En aquesta ocasió
Chéreau estrena espectacle i signa, con-
juntament amb el coreògraf Thierry Thieû
Niang, la direcció del muntatge La dou-
leur, un monòleg interpretat per Domini-

que Blanc, basat en el llibre homònim de
Marguerite Duras, que es podrà veure de-
mà (21h) al Teatre de Salt. L’obra, auto-
biogràfica, és el monòleg d’una dona que
espera el retorn del seu marit, membre de

la resistència francesa durant la Segona
Guerra Mundial, dels camps de concen-
tració. Dominique Blanc afirma que ha
après de Duras que «resistència és el mot
clau davant la pena, la soledat i el dolor».

L’humor dels Deschiens

● L’associació Una Sola
Terra, que presideix Santi
Vilanova, proposarà la
creació d’una associació
de periodistes, escriptors i
artistes catalans que donin
suport a la defensa del me-
di ambient, en el decurs de
les 2es Jornades de Litera-
tura i Medi Ambient, titu-
lades Paradisos oceànics,
que tindran lloc entre avui i
dimecres a la Fundació
Valvi, la Facultat de Lle-
tres i el Truffaut. L’asso-
ciació seguirà el model
d’altres creades arreu del
món després de les cime-
res d’Estocolm (1972) i
Rio (1992). L’objectiu és
que, des de diferents àm-

bits creatius, es fomenti la
reflexió sobre el canvi cli-
màtic, les transformacions
del paisatge, etcètera. Or-
ganitzades per Una Sola
Terra i la Càtedra M. Àn-
gels Anglada, les jornades
Paradisos oceànics propo-
sen diverses activitats amb
entrada lliure, com ara pro-
jeccions, xerrades, l’expo-
sició Impressions de la Po-
linèsia i la taula rodona Els
paradisos oceànics de Jo-
sep M. de Sagarra i Aurora
Bertrana, que dimarts re-
unirà a la Facultat de Lle-
tres Sam Abrams, Xavier
Pla, Neus Real, Marta
Vallverdú i Glòria Granell,
moderats per Mariàngela
Vilallonga (19 h).

Una Sola Terra proposa la
creació d’una associació de

periodistes, escriptors i
artistes pel medi ambient

X. CASTILLÓN / Girona


