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■ L’ARA dedica tot un diari a Salvador
Espriu amb motiu del seu centenari

Un espectacle teatral, musical i poètic, dirigit per
Xavier Albertí, al Palau de la Música dimecres vi-
nent, servirà de tret de sortida de l’Any Espriu.
Amb el lema “Ens mantindrem fidels”, l’any dedi-
cat a l’autor de La pell de brau relligarà desenes
d’activitats, amb una cita especialment important
el 10 de juliol, just en el centenari del seu naixe-
ment, i a l’octubre, amb una exposició al CCCB.
L’ARA es vol sumar a l’Any Espriu acostant al pú-
blic tots els vessants del poeta, narrador i drama-
turg català. El diari de diumenge estarà dedicat de
cap a peus a l’escriptor. Més d’una vintena de poe-
tes catalans parlaran del seu Salvador Espriu pre-
ferit. Resseguirem la seva vida i trajectòria de bra-
cet del biògraf Agustí Pons i comptarem amb arti-
cles d’experts en la seva obra com Rosa Delor i Ra-
mon Balasch. Fins i tot publicarem un text inèdit
d’Espriu titulat Picasso i Ca-
talunya. De bracet del
poeta Carles Torner
repassarem els 10
principals símbols
espriuans –tan po-
pulars com Sepha-
rad, Sinera i el La-
berint– i també les
adaptacions musi-
cals i teatrals que se
n’han fet a casa nostra.

enbreu

■ El Cirque du Soleil acomiada 400
persones, el 10% de la plantilla

Fins i tot els saltimbanquis del circ noten la crisi. El
Cirque du Soleil ha anunciat que acomiadarà 400
persones, un 10% de la plantilla, per reduir costos.
L’empresa, fundada fa 29 anys a Mont-real, ha fac-
turat 760 milions d’euros el 2012, però no ha obtin-
gut beneficis. “El circ no està en crisi”, ha assegurat
el portaveu de la companyia. L’any passat van ven-
dre 14 milions d’entrades per als seus 19 especta-
cles, però la revalorització del dòlar canadenc en-
front de l’americà els va fer perdre 2,3 milions.

■ Àlex Rigola porta a escena ‘Maridos
y mujeres’ de Woody Allen

El director Àlex Rigola va
estrenar ahir a la nit al
Teatro de La Abadía de
Madrid Maridos y muje-
res, de Woody Allen. És
el primer cop que es por-
ta al teatre aquesta cinta
del 1992. Una ruptura de
parella fa replantejar a
un matrimoni amic la se-
va relació. Allen hi fa una
dissecció del món de la
parella que Rigola admi-
ra per la seva sinceritat.

CINEMA

‘Memòries d’Àfrica’ a la portuguesa

La cartellera rep Tabú, un dels grans
títols del cinema portuguès recent.
Miguel Gomes divideix el film en du-
es parts per reflexionar sobre l’em-
premta del passat colonial africà en
el Portugal d’avui dia.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Tabú és la història en
blanc i negre de dues dones, dos
mons i dues èpoques. La primera
part, situada a la Lisboa del present,
mostra la relació entre l’Aurora i la
Pilar. La primera és una anciana
amant del joc que enyora els dies que
va passar a l’Àfrica als anys 60, quan
Moçambic era una colònia portu-
guesa. La Pilar és la veïna, una dona
“una mica ingènua i obsessionada
amb la idea d’arreglar el món”, expli-
ca el director, Miguel Gomes (Lis-
boa, 1972). “Si ni Obama ni els líders
europeus són capaços de millorar el
món, com podria fer-ho una dona
com la Pilar?”, diu Gomes.

El drama auster esquitxat de sen-
tit de l’humor canvia a la segona
part, quan l’acció es trasllada cin-
quanta anys enrere, a l’Àfrica colo-
nial, l’escenari gairebé mític d’una
història d’amor apassionat entre
l’Aurora jove i el Ventura. “L’Auro-
ra d’aquesta segona part és una do-
na que no sembla gaire conscient
del que passa al seu voltant. Viu com
si protagonitzés una mena de Me-
mòries d’Àfrica disfuncional”, diu
Gomes, que cita expressament la
pel·lícula de Sydney Pollack basada
en el llibre de Karen Blixen.

Gomes narra aquest segon bloc
amb veu en off, sense que els actors

dialoguin, perquè és “un exercici
de memòria fet per una persona
que potser ha oblidat el que va dir
fa cinquanta anys”. En les escenes
africanes, la càmera s’amara de
classicisme. “El cinema, com el
personatge de l’Aurora, també té
nostàlgia de la joventut –diu Go-
mes–. Volia treballar amb l’Àfrica
que va inventar el cinema nord-
americà, que és com una falsa me-
mòria que compartim com a espec-
tadors, encara que sigui el record
d’una Àfrica que mai no ha existit”.

Els fantasmes d’altres temps
Per Gomes, “fer cinema avui és fil-
mar la realitat del present fent-hi
entrar fantasmes d’altres temps”. El
colonialisme és un d’aquests espec-
tres, l’empremta del qual és “molt

present en la societat i la cultura
portugueses”. També és un tema
que han abordat recentment altres
pel·lícules del país, com A última vez
que vi Macau (2012), de Joao Rui
Guerra i João Pedro Rodrigues, que,
a més a més, és veí de Gomes.

A Tabú l’escena que marca la
transició entre les dues parts passa
en un centre comercial que com a
jardí té una jungla tropical. “És en un
barri on van anar a viure molts por-
tuguesos en tornar de l’Àfrica. És
com un espai que van inventar per
tenir alguna relació amb una cosa
que ja no existia”, diu Gomes, l’autor
d’un film que Joan Pons, a la crítica
que es pot llegir avui al suplement
Play, considera “una de les fites ci-
nematogràfiques més importants de
la temporada”.e

El director portuguès Miguel Gomes a la rambla del Raval de
Barcelona, abans d’una projecció de Tabú a la Filmoteca. PERE TORDERA

Arriba als cinemes la pel·lícula ‘Tabú’, dirigida per Miguel Gomes

TEATRE

La bibliotecària que va gosar
contradir el règim, al Romea

Vicky Peña protagonitza El dicci-
onario al Teatre Romea. L’espec-
tacle reivindica la vida i l’obra de
María Moliner, la tossuda i rebel
bibliotecària que va elaborar el
Diccionario de uso del español.

LAURA SERRA

BARCELONA. Vicky Peña va desco-
brir María Moliner quan li va cau-
re a les mans l’obra de teatre El dic-
cionario, l’opera prima de Manuel
Calzada Pérez. No només la va col-
pir la història d’una dona “que va ser
relegada a l’ostracisme pel franquis-
me a un lloc que no li corresponia
per la seva talla intel·lectual”, sinó
que també la va commoure l’estruc-
tura d’un espectacle “vibrant”.
L’obra, dirigida per José Carlos Pla-
za i estrenada a La Abadía de Ma-
drid, arrenca quan a María Moliner
li diagnostiquen una malaltia que li
farà perdre la memòria i, per tant,
les paraules. Una veritable tragèdia
per a una bibliotecària que va dedi-

car la seva vida a crear el contun-
dent Diccionario de uso del español.
“Es va adonar que al diccionari de la
Real Academia Española de la llen-
gua hi havia definicions que tenien
un matís ideològic, com la paraula
dictador”, explicava Calzada, recor-
dant que la RAE també ha modificat
recentment paraules com naciona-
lismo o referéndum. El seu dicciona-
ri, publicat el 1967, ampliava i esme-
nava la plana a l’Academia.

El Teatre Romea acollirà fins al 10
de febrer El diccionario. L’obra es
planteja com un viatge al passat en
què Moliner es troba amb el seu ma-
rit, un científic d’esquerres a qui el
franquisme va prendre la càtedra, i
el metge que la va tractar, un home
conservador i masclista a qui canvi-
arà la vida. “Una dona als anys 60 o
70 ho tenia cru si volia manifestar-
se fora de la cuina de casa”, deia l’ac-
tor Helio Pedregal. Moliner no no-
més va ocupar-se dels seus germans
quan el pare els va abandonar, sinó
que va superar la mort d’una filla i els
entrebancs del règim. “Va tenir una
vida plena d’adversitats, que va su-
perar amb tenacitat”, deia l’autor del
text. Es va passar la vida fent fitxetes
per a totes les paraules del món i,
com ella va dir, sargint mitjons.e

Vicky Peña interpreta l’autora del
Diccionario de uso del español,
María Moliner. ROS RIBAS
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