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Escenes
DEBAT

Els alcaldes de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona
parlaran de cultura al
Teatre Romea (21 de gener)

CURS

Victoria Szpunberg
dirigirà a la Beckett un
curs d’escriptura teatral
(23 de gener - 27 de març)

Parlem amb Jordi Bosch i Bea Segura, que passen comptes d’una
relació complicada a ‘Blackbird’, dirigida per Lluís Pasqual

AMOR PROHIBIT, INTENS I DEVAST

3 OBRES SOBRE LA
PEDERÀSTIA

ROS RIBAS

‘DUBTE’
De John Patrick Shanley.
Direcció: Sílvia Munt. Amb
Ramon Madaula i Rosa Maria
Sardà. Poliorama. Grec 2012
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‘EL PRINCIPI D’ARQUIMEDES’
Autoria i direcció: Josep Maria
Miró. Amb Albert Ausellé i
Roser Batalla. Sala Beckett.
Grec 2012

‘HAMELIN’
De Juan Mayorga. Direcció:
Andrés Lima. Companyia
Animalario. Romea, 2006

BELÉN GINART

Un pànic immens. Para-
doxalment, això és el
que va portar l’actriu
Bea Segura a acceptar
el paper de coprotago-
nista de Blackbird,

l’obra del dramaturg escocès
David Harrower que es pot veu-
re al Teatre Lliure de Gràcia fins
al 10 de febrer. Quan Lluís Pas-
qual, director del muntatge, li va
oferir l’obra, li va semblar tan
difícil que, dona de reptes, va
sentir la necessitat imperiosa de
dir que sí. “Només per la por que
em provocava creia que l’havia
de fer”, diu l’actriu, que s’ha pas-
sat gairebé deu anys sense fer
teatre en català.

UN TEXT AMB CAPES I COLORS
També Jordi Bosch, l’altre intèr-
pret de la peça, va saber intuir de
bon principi la grandesa del text,
i l’emociona poder-lo interpre-
tar cada nit perquè “té moltes
capes per ensenyar, molts co-
lors”. Bosch, com Segura, s’ha
arremangat molts cops per de-
fensar personatges complexos,
per exemple substituint a l’últim
moment al capdavant de La Bête
la malaguanyada Anna Lizaran:
l’assetjament de la malaltia va

robar l’últim paper a la gran di-
va, que malauradament va morir
la setmana passada. En aquesta
ocasió, el que Bosch, Segura i
Pasqual tenen entre mans és un
material especialment sensible
i delicat: els protagonistes de
Harrower ho són també d’una
història d’amor amb ingredients
de pederàstia.

TEATRE POLÍTIC
“Arribes aquesta nit i diràs el
que no t’han deixat dir en tot
aquest temps…” Bea Segura im-
provisa una traducció de la can-
çó dels Beatles Blackbird per
oferir una mica de llum sobre
l’espectacle. A l’obra es presen-
ta el retrobament entre un ho-
me i una dona que han compar-
tit una cosa molt grossa: es van
estimar intensament, però el
seu vincle es va interrom-
pre de manera traumà-
tica, i ara ella torna
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ÚLTIMA OPORTUNITAT

‘El nom’, la comèdia
dirigida per Joel Joan,
inicia el quart (i últim)
mes d’èxit al Teatre Goya

MUSICAL

‘Grease’ torna aBarcelona
i abaixarà el teló després
d’una llarga gira. A partir
del 18 de gener, al Coliseum

‘CYRANO DE BERGERAC’
TEATRE PRINCIPAL DE TERRASSA

D’Edmond Rostand. Direcció: Oriol Broggi.
L’actor Pere Arquillué interpreta un dels
grans clàssics del teatre, amb Marta Betriu i
Bernat Quintana.
Plaça Maragall, 2 (Terrassa)
20 de gener. 18 h. 18 €

‘EL TIPO DE LA TUMBA DE AL LADO’
TEATRE AUDITORI DE SANT CUGAT

D’Alain Ganas. Direcció: Josep Maria Pou.
Maribel Verdú i Antonio Molero protagonit-
zen aquesta història sobre la relació entre
dues persones de diferent extracte social i
cultural.
Plaça de Victòria dels Àngels, 1 (Sant Cugat)
19 de gener. 21 h. 24 €

‘ORQUESTA DE SEÑORITAS’
TEATRE PRINCIPAL DE VALÈNCIA

De Jean Anouhil. Direcció i adaptació: Juan
Carlos Pérez de la Fuente. Un repartiment
totalment masculí, encapçalat per Juan
Ribó, Víctor Ullate Roche i Francisco Rojas,
desgrana les alegries i les misèries d’una
orquestra de noies.
Barques, 15 (València)
Del 23 al 27 de gener. 12-25 €

‘ESCENAS PARA UNA CONVERSACIÓN
DESPUÉS DEL VISIONADO DE UNA PELÍCULA
DE MICHAEL HANEKE’
ANTIC TEATRE

El col·lectiu escènic El Conde de Torrefiel
està integrat per persones procedents del
món de les arts plàstiques, la literatura i la
performance. Situats en el terreny hetero-
geni de les noves dramatúrgies, els seus
espectacles són tapissos d’escenes on dis-
seccionen la realitat.
Verdaguer i Callís, 12 (Barcelona)
19 i 20 de gener. 6 €

ALTRES
ESCENES

LA DANSA DELS QUE GOSEN
NEDAR A CONTRACORRENT
El coreògraf català Roberto Oliván defensa la necessitat
de lluitar pels somnis a ‘A place to bury strangers’

B.G.

T
ot va sortir d’una inter-
rogació. “Per què vaig
començar a ballar?” I és
així, anantalsorígensde
tot, comelballarí i core-
ògraf Roberto Oliván

(Tortosa, 1972) va concebre el
seu últim espectacle,A place to
burystrangers, queavui s’estre-
naalMercatde lesFlors.Oliván,
un dels grans noms de la dansa
contemporània catalana, ha fet
un camí semblant al de molts
col·legues de la seva generació:
va marxar fora, en el seu cas a
Bèlgica, per formar-se i fer car-
rera.Envafer, ibensonora, i ara
ha tornat per instal·lar-se altre
cop a Catalunya.

El retorn i el fet de tenir 40
anys han estimulat també
aquest espectacle-balanç, que
ha quallat com una reivindica-
ció de la raresa entesa com la
necessitat de lluitar pel que
vols, malgrat que suposi remar
a contracorrent i enfrontar-te
als recels i la incomprensió de
l’entorn.

A LA RECERCA DE LA FELICITAT
“Tothom, en algunmoment de
la seva vida, s’ha sentit estrany
pel fet de fer el que volia fer, pel
fet de ser diferent de la resta.
Quan fas alguna cosa molt ho-

nesta i sinceraambtumateix,és
fàcil que et sentis sol. Per a mi,
els inicis van sermolt durs”, ex-
plica Oliván. I, curiosament,
amb tota aquesta crisi ferotge
hapassatunacosatotalment in-
esperada. “Molts dels que ales-
hores em deien que estava boig
em feliciten per la sort d’haver
pogut fer el que volia. Crec que
si molta més gent defensés el
que vol ser, al món hi hauria
moltamenys frustració, seríem
mésfeliços”.Peraixòcreuqueel
que s’explica a l’espectacle, tan
lligata la sevabiografia, “esdes-
plaçadesde l’experiènciaparti-
cular fins a la universal”.

UNA COMPANYIA FLEXIBLE
L’any 2003, el coreògraf va cre-
ar a Brussel·les la seva pròpia
companyia, Enclave Arts del
Moviment. No és una compa-
nyia estable, sinó que es va fent
i desfent en funció de les neces-
sitats i possibilitats de cada es-
pectacle.Enaquestaocasió,Spe-
la Vodeb, Sol Vázquez, Felipe
Salazar i Matías Marré són els
companys escènics d’Oliván, i
signen amb ell la creació de la
peça.“Enellshetrobatunacom-
plicitat en l’estranyesa.Per això
aquest espectacle és comun ra-
conet de rars, quedónabon rot-
llo. És com una metàfora: es-
tranysques’ajunteni fanalguna
cosa en comú”, explica Oliván.

Com a banda sonora, una crea-
cióoriginaldelmúsicbelgaLau-
rentDelforge. “S’hacreat alma-
teixtempsquel’espectacle.Nos-
altres assajàvem a Deltebre, el
Laurentenshavingutaveureal-
gunscops i la restadel tempses-
tàvempermanentment en con-
tacte per Skype”.

DINAMISME FÍSIC I HUMOR
En escena, els intèrprets estan
envoltatspelpúblic, a la recerca
d’una atmosfera íntima i pròxi-
ma “que permeti a l’espectador
veure’ns les expressions de la
cara”. Hi trobarà optimisme
servit ambungran “dinamisme
físic, i en algunsmoments pun-
tuals, un pèl d’humor, indica
Oliván. Als 40 anys, el noi que
undiavamarxardecasaperpo-
der seguir el seu camí hi ha tor-
nat i ho ha fet carregat d’ener-
gia. “Aracomençaunanovaeta-
pa,moltméssòlida”.Elcontext,
ho sap, és molt més cru. Resul-
tamoltméscomplicat ferdansa
aquí que a Bèlgica. Però ell ha
aconseguit mantenir intacta
l’energiaque l’ajudaaanarsem-
pre endavant.

JESÚS ROBISCO

‘A PLACE TO BURY STRANGERS’

MERCAT DE LES FLORS

Lleida, 59. Barcelona
Del 18 al 20 i del 25 al 27 de gener. 16,50 €

TADOR
per aclarir temes pendents. Al
llargdels escassos80minutsde
funció, els espectadors assisti-
ran als arguments de l’un i de
l’altra.Comenunpartitdetenis
d’alt nivell, els dos personatges
voldran destrossar l’adversari i
fervaler les sevesraons. I tota la
càrregaemocionaldelsprotago-
nistes s’anirà abocant sobre un
fet objectiu determinant: quan
van ser parella, ell teniamés de
40 anys i ella només 12.

“Crec que aquesta és una
obradeteatrepolíticperquèens
posa enqüestió certs esquemes
morals reductius”, reflexiona
Pasqual. “L’amor entre una no-
ia de 12 anys i unhomede40no
és canònic, peròqui s’atreveix a
dir que no és possible?”, conti-
nuaeldirector. I remarcaque la
maduresa emocional d’un ado-
lescent, amb la insolència que
dóna la joventut, pot superar la
d’algúmoltmés gran.

“Malgrat això, el fet és el que
és: l’hem de reduir a l’esquema
legal per poder viure en socie-
tat”, reflexiona el director, en
referència a la necessitat de
condemnar, amb la llei a la mà,
qualsevol comportamentpedò-
fil. “Elqueensdiu l’autorésque
les coses sónmoltmés comple-
xesdelquepotsemblard’entra-
da”, continua.

DOLOR I RÀBIA
Al llarg de l’obra, els personat-
gesvandesgranantelsdetallsde
lasevarelació.Amb12anys, ella
eraunanoiadesvergonyidaque
no va parar fins que va aconse-
guir seduir-lo. Ell, que li tripli-
cava l’edat i hauria hagut de fer
valer el seny, no va ser capaç de
resistir-s’hi.L’homevaacabara
la presó.

La noia va ser estigmatitza-
da fins i tot pels pares, i no ha
superat la sensació d’aban-
donament. Ell va aconse-
guir refer la seva vida, in-
ventant-seunanova iden-
titat que l’ha convertit en
una persona mediocre i
anodina. Ella no ho ha
passat. Els uneixmolt do-
lor,molta ràbia.Però tam-
béunatendresaquenomés

perviu després d’un gran
amor, a contracorrent de les

normes socials.

‘BLACKBIRD’

TEATRE LLIURE DE GRÀCIA

Montseny, 47. Barcelona
Del 16 de gener al 10 de febrer. 24-30 €


