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CULTURA I SOCIETAT

La companyia andalusa La Za-
randa ha tornat a escollir el festi-
val Temporada Alta per estrenar el
seu nou espectacle, El régimen
del pienso, un títol que aborda
sense concessions la visió del món
com a simulacre, i que podrà veu-
re’s avui en una única representa-
ció al teatre de Salt.

Com ja van fer l’octubre de
2010, el grup de Jerez de la Fron-
tera (Cadis) ha apostat pel festival
català per donar a conèixer la seva
última proposta escènica, escrita
per Eusebio Calonge i dirigida per
Paco de la Zaranda.

Autor i director, acompanyats
pels actors Javier Semprún, Gaspar
Campuzano i Luis Enrique Busto,
van explicar ahir en roda de prem-
sa que El régimen del pienso al·lu-
deix a una epidèmia porcina que
provoca la mort dels animals, i des-
prés de les persones, sense que
n’estigui clara la causa.

Uns veterinaris inicien la ne-
cròpsia dels animals afectats,
apuntant-se el pinso com el factor
desencadenant del mal, encara
que no se sap si és perquè no hi ha
hagut suficient aliment, s’ha re-
partit malament o perquè s’ha
donat el sobrant.

Calonge va reconèixer que es
tracta d’una obra «metafòrica»
sobre una societat on s’ha «usur-
pat l’esperit creatiu de l'home a
partir de mecanismes rutinaris,
productius, materials, quedant
com a única esperança l’aspecte
econòmic».

D’altra banda, i com és habitu-
al en altres muntatges de La Za-
randa, la companyia també abor-
da la mort i la «devastació del
temps». En aquest sentit, Eusebio
Calonge va subratllar que vol «par-
lar de la mort com a misteri per as-

solir el transcendent».
Paco de la Zaranda, que també

actua a l’obra, va incidir en què es
tracta la mort «d’una manera molt
despullada» i com a intèrpret con-
sidera que realitza «una necròpsia
als personatges» que intenten si-
mular.

Un «temple del teatre»
A la roda de premsa també es va
voler destacar que en aquesta oca-
sió és «especial» la incorporació a
la companyia del val·lisoletà Javier
Semprún, amb qui han assajat
durant quatre mesos.

Semprún va reconèixer que la
seva experiència pot definir-se

com un «xoc», durant el qual ha
«gaudit i sofert bastant» amb as-
sajos des de primera hora del matí
«en una nau magnètica, que és un
temple del teatre».

Malgrat la crisi global, Eusebio
Calonge va argumentar que són
«temps molt foscos per al que té
por, però per al que no, per als que
sempre hem viscut entre grans
dificultats, són temps apassio-
nants».

De la seva banda, Paco de la Za-
randa va apuntar que l’important
sempre «és que aparegui el silen-
ci perquè el teatre parli».

Després de l’estrena a Salt, l’o-
bra es veurà l’1 de desembre a
l’Hospitalet de Llobregat i girarà
per Sevilla al maig de 2013; reca-
larà a la sala Matadero de Madrid,
al juny, i al País Basc a l’octubre.

Amb més de 35 anys de trajec-
tòria i el reconeixement obtingut
a països com Argentina, Colòmbia
o Mèxic, la companyia La Zaran-
da, Premi Nacional de Teatre 2010,
és l’autora d’obres com Futuros Di-
funtos, Nadie lo quiere creer o Los
que ríen los últimos.
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La Zaranda escull Salt per
estrenar la seva nova obra
Els andalusos tornen aTemporada Alta, mostrant a «El régimen del

pienso» una metàfora sobre una societat que usurpa la creativitat


La companyia andalusa, Premi Nacional de Teatre, ahir a Salt.

ANIOL RESCLOSA

Avui i demà se celebrarà a Port-
bou el IV Col·loqui Internacional
Walter Benjamin. Amb el títol de
Deambulacions per les memòries i
els paisatges de la ciutat. De la
metròpoli regional a la megalòpo-
li global, el col·loqui proposa una
anàlisi de la vigència del pensa-
ment benjaminià davant dels grans
processos urbanitzadors que afec-
ten el món actual.  

Aquest IV Col·loqui Interna-
cional Walter Benjamin és una de
les primeres activitats que, en
col·laboració amb el Consorci del
MUME i l’Ajuntament de Port-
bou,  durà a terme la Càtedra Wal-
ter Benjamin, Memòria i Exili, de
la Universitat de Girona, sota la di-
recció de Jörg Zimmer.

Les jornades inclouran, d’una
banda, un acte d’homenatge al fi-
lòsof judeoalemany en el 72 ani-
versari de la seva mort mentre fu-
gia del nazisme i, de l’altra, un
acte públic en què es donarà a co-

nèixer el veredicte del jurat de la 1a
edició del Premi Internacional
Memorial Walter Benjamin.

El director del Museu Memorial
de l’Exili (MUME) de la Jonquera,
Jordi Font, ha explicat que Walter
Benjamin era una persona molt in-
teressada en les conseqüències
de la urbanització, del trasllat de la
gent a les ciutats. En aquest sentit,
les jornades comptaran amb an-
tropòlegs, professors d’estètica i ar-
quitectes que, entre altres espe-
cialistes, analitzaran el fenomen
des de l’òptica del pensament de
Benjamín. El col·loqui comença-
rà avui (16h) al Centre Cívic Cal
Herrero de Portbou. 

Com cada any, demà diumen-
ge tindrà lloc un acte al cementi-
ri, al monòlit dedicat al filòsof
mort mentre fugia dels nazis. En
aquest acte hi haurà parlaments
institucionals i una lectura de poe-
mes. 

Per a Jordi Font, Benjamin ocu-
pa un lloc de primer odre en la his-
tòria recent europea i reivindicar-
lo d’alguna manera vincula les
comarques gironines a aquesta
tradició europea. Una reivindica-
ció que es fa a través de la figura i
obra d’un personage internacio-
nalment reconegut. 
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Jordi Font afirma que
reivindicar la figura del
filòsof vincula Girona amb la
més recent història europea



El col·loqui Walter
Benjamin posa a debat
les ciutats i l’urbanisme

La Casa de Cultura de Girona,
l’auditori de la qual porta el nom
del recentment traspassat Josep
Viader, acull avui un concert que
homenatjarà el músic i pedagog.

Es tracta precisament d’una ac-
tuació de la Coral Saba Nova que
ell mateix va fundar, i que està di-
rigida per Roser Busquets. En
aquest homenatge, que comen-
çarà a les 8 de la tarda i que comp-
tarà amb Haníbal Climent com a
solista i amb Esteve Palet i Pau Riu-
ró al piano, s’hi interpretaran can-
çons d’arreu del món a la prime-
ra part, i cançons basques i cata-
lanes a la segona.
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La Coral Saba
Nova actua avui
en homenatge al
mestre Viader

Un home de 32 anys ha estat de-
tingut a València com a presump-
te autor d’un delicte d’estafa des-
prés de vendre, a través d’una pà-
gina d’anuncis d’Internet o direc-
tament al «rastro» d’aquesta ciutat,
diversos quadres de pintors de
reconegut prestigi com Salvador
Dalí o Joaquim Mir, que van re-
sultar ser falsificacions.

Segons un comunicat de la po-
licia de València, les investiga-
cions van arrencar el 16 d’octubre
quan es va tenir coneixement d’u-
na persona que havia comprat di-
versos quadres de Dalí i Mir a un
home per un total de 6.000 euros,

i que aparentment eren falsos.
Durant les investigacions, els

agents van esbrinar que el sospi-
tós, d’origen espanyol, duia a ter-
me les vendes o bé a través d’a-
nuncis en una pàgina d’Internet,
o bé directament a la zona del
«rastro» de València.

Arran de les investigacions, la
policia va esbrinar la identitat del
presumpte autor i després de ser
localitzat va ser detingut el dime-
cres al matí. Els policies van in-
tervenir un dibuix fet a mà, un vi-
dre pintat d’un peix i un quadre
d’un cavall presumptament de
Dalí, entre d’altres peces atribuïdes
a diversos artistes. 
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Detingut per vendre al
«rastro» i a Internet quadres
falsos de Dalí i Joaquim Mir

La companyia aborda el tema
de la mort, com és habitual
en les seves obres, i ho fa
«d’una manera despullada» 

Calonge creu que són «temps
foscos per a qui té por, però
per al que sempre ha tingut
dificultats són apassionants»


