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El Novembre Vaca uneix art i
reflexió en una mirada femenina

VICTORIA NAVARRO

BARCELONA. L’associació de crea-
dores escèniques Projecte Vaca ex-
hibeix al llarg del mes de novembre
una sèrie de propostes, bàsicament
interdisciplinàries, creades al llarg
de l’any i prenyades totes d’una mi-
rada femenina sobre temes tan di-
versos com la vida i la mort, els efec-
tes de la guerra sobre la dona, la in-
fluència del passat, la immigració i
l’experimentació amb el cos tractats
a sobre l’escenari però també en
xerrades i, fins i tot, en jornades de
meditació com el Projecte Satori,
que se celebra aquest dilluns.

La dotzena edició del Novembre
Vacas’escamparàambunadesenade
proposteslowcostperespaisalterna-
tius de tot Barcelona fins a l’1 de de-
sembre.Maratruthésunworkinpro-
gress dirigit per Consuelo Trujillo en
què participen 30 artistes i en què
conflueixenmúsicaimoviment.Amb
un to més àcid, Nathalia Paolini pre-
sentarà Necro-lògica, una comèdia
negra en què l’autora veneçolana
convida a fer una mirada crítica cap
a la realitat del seu país, on la corrup-
ció i la inseguretat estan presents al
dia a dia. “La mort hauria de ser un
dret,igualquelavida”,afirma.Lapro-
tagonistadel’obraarribaaldipòsitde
cadàversperinformardelasevamort

i tramitar la seva cremació. Una dona
vol morir en un país on la gent lluita
persobreviure.EvaHiberniapresen-
tarà el llibre laSal sobre “com ens
afectaelpassatnoresolt”,i l’últimdia
del cicle les vaques el reserven per al
Vacabaret.

El Projecte Vaca funciona “a par-
tir del voluntariat i la generositat de
les sòcies i, com totes les institucions,
està patint problemes”, ha explicat la
dramaturga Laura Freijo per justifi-
car la cancel·lació d’algunes peces
previstes.e

El dia 9 es presentarà Mara truth
a l’Espai Bonnemaison. PROJECTE VACA

ARTS ESCÈNIQUES

L’emoció del teatre
polític i la memòria

col·lectiva

‘Villa + Discurso’
SALA LA PLANETA
31 d’octubre

JUAN CARLOS OLIVARES

Així, gairebé sense propo-
sar-s’ho, Temporada Al-
ta ha obert en la seva
programació una secció
sense títol dedicada al te-

atre de la memòria col·lectiva.
Aquesta dramatúrgia de la consci-
ència crítica l’any passat va estar re-
presentada pels mexicans Lagarti-
jas Tiradas al Sol i l’espectacle El ru-
mor del incendio (teatre-document
sobre la repressió dels moviments
estudiantils), i en aquesta edició va
a càrrec del xilè Guillermo Calderón
i el seu doble programa Villa + Dis-
curso. Mèxic i Xile, dos exemples de
societats que són capaces d’assumir
la part incòmoda de la seva història
i traslladar-la al debat públic a tra-
vés del teatre. Aquí encara discutim
si realment existeix una cosa ano-
menada memòria històrica, sense
que els creadors i pensadors se sen-

tin interpel·lats. És preferible no
distorsionar la tensió superficial de
la bassa d’oli.

Les actrius (Francisca Lewin,
Macarena Zamudio i Carla Romero)
estan igual de bé als dos textos, amb
la mateixa emoció austera aflorant
en les seves línies finals, però com a
proposta dramàtica és molt més in-
teressant Villa que Discurso. Villa és
pura dialèctica –gairebé un exerci-
ci universitari de tradició anglosaxo-
na– amb la intel·ligència de deixar
les respostes obertes per estimular
la reflexió lliure de l’espectador. Pot-
ser no hi ha resposta al dilema d’en-
terrar o monumentalitzar el dolor
col·lectiu. Són diferents graus de la
necessitat d’imposar la reconciliació
per sobre d’altres paràmetres relaci-
onats amb la memòria històrica.
L’important és veure que hi ha debat
i que és viu. Que els desapareguts,
morts, torturats o violats compten
en el relat col·lectiu.e

Guillermo Calderón proposa a Villa un debat sobre
el dolor col·lectiu. VALENTINO SALDIVAR

Crítica Incòmode
El dilema és
enterrar o fer
monumental
el dolor
col·lectiu


