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ElComentari Carles Santamaria

La ruta cap al Festival de
Còmic d’Angulema ha estat
una viatge iniciàtic per a au-

tors, editors, aficionats i periodis-
tes del país als darrers 30 anys.
Una petita ciutat de 100.000 habi-
tants, no gaire ben comunicada,
rep una allau de fans dels còmics
d’arreu. Angulema transforma du-
rant uns dies la seva imatge per
esdevenir un escenari d’historieta.
Però aquest festival és, abans que
res, una mostra de la força del

‘Nous sommes de la BD’

mercat francès del còmic, on els
editors són els grans protagonis-
tes. A diferència de la fascinant
Comic-Con de San Diego, on les
distribuïdores de cinema i els ca-
nals de TV són les estrelles, dona-
da la vinculació de Hollywood
amb el còmic, a Angulema mana
el paper. I, sobretot, la historieta
d’autoria i edició franco-belga. Els
escassos convidats estrangers res-
ponen al model tan intel·lectual-
ment francès d’autor. Si ve un di-

buixant nord-americà o japonès
és un independent que publica al
marge dels grans editors.

El Saló Internacional del Còmic
de Barcelona és la tercera via. El
nostre certamen és industrial, cul-
tural, popular i d’autor, una mena
de síntesi superadora de prejudi-
cis. Ens interessa la qualitat dels
dibuixants, sense tenir en compte
si dibuixen superherois o còmics
avantguardistes. Treballem per in-
tegrar les companyies de video-

jocs i distribuïdores de cine, dona-
da la intensa relació que mante-
nen amb el còmic. Cada cop són
més les adaptacions d’historietes
a la gran pantalla, els dibuixants
que dissenyen videojocs o els gui-
onistes de paper que passen al ci-
nema o a la tele. El nostre Saló es
fa a Barcelona, una de les capitals
europees de la cultura, i gaudeix
d’un suport institucional que pro-
gressa adequadament. Som un
Saló de futur. No el deixem perdre.

Al Comic-Con de San
Diego hi mana el cine;
la historieta franco-
belga, a Angulema, i a
Barcelona, la síntesi
sense complexos

‘La vida lluny dels
poetes’, producció
de Reus, Terrassa,
Girona/Salt i Palma

T.B.
BARCELONA

El mallorquí Josep Pere
Peyró és autor i director de
La vida lluny dels poetes,
que serà al teatre Bartrina,
de Reus, del 5 al 8 de febrer.
L’interpreten Núria Hosta,
Joan Massotkleiner, Martí
Peraferrer, Blai Llopis, Io-
landa López, Oriol Aymat,
CarlesBigorra iLluísColom.

La producció reuneix
quatre ciutats que volen bri-
llar amb llum escènica prò-
pia a través dels seus cen-
tres de creació. Són Reus,
Terrassa i Salt/Girona, a les
quals, per primera vegada,
s’uneix la Fundació Teatre
Principal de Palma. Els ac-
tors procedeixen d’aquestes
ciutats o voltants, un criteri
que ja es va adaptar a El si-
lenci del mar, primera co-

producció entre els tres cen-
tres de Catalunya (2008).
Els quatre representants
dels centres van revalidar la
voluntat de fer una produc-
ció conjunta cada any.

Peyró va escriure La vida
lluny dels poetes en dos mo-
ments. El primer, amb el
títol d’Els vius (1994), refle-
xionava sobre el fet que,
quan s’està vivint un mo-
ment és impossible analit-
zar-lo. “Pensava que els ma-
teixos franquistes no sabien
l’abastdelseuhorror”,expli-
ca Peyró. Però el pas del
temps li ha fet fer una altra
anàlisi: “Em vaig equivocar.
És la societat la que no vol
veure el present. Hi havia
mil signes que anunciaven
la crisi i no l’hem volgut
veure”. La segona peça in-
corpora un personatge que
demana a l’autor reescriure
l’obra: “Es produeix una
mena de teatre dins del tea-
tre amb la voluntat de recu-
perar per a l’escena allò que
no és només entreteni-
ment”, conclou Peyró. ■

“Lasocietat
nohavolgut
veurelacrisi”

Els597miracles
ProjecteGalileipresentaalCapitol ‘LaMaternitatd’Elna’
apartirdel’obrahomònimad’AssumptaMontellà

Teresa Bruna
BARCELONA

Dijous arriba al Club Capitol
La Maternitat d’Elna, una
dramatúrgia de Pablo Ley
sobre el llibre homònim de
la historiadora Assumpta
Montellà. La interpreta la
cantant i actriu Rosa Galin-
do i Luc-Olivier Sánchez
(piano). Es va estrenar al
Temporada Alta i és la pri-
mera producció de Projecte
Galilei, format pel tàndem
Josep Galindo i Pablo Ley.

Narra els fets històrics es-
devinguts el gener del 1939,
quan prop de mig milió de
persones, moltes de catala-
nes i totes del bàndol dels
vençuts, van haver de fugir

a França. El govern francès,
desbordat, creà camps de
concentració com el de la
platja d’Argelers, sense con-
dicionshigièniquesnidecap
mena. Llavors va sorgir una
llum blanca, Elisabeth Ei-
denbenz, mestra i voluntà-
ria suïssa que va ajudar les
dones embarassades a por-
tarelsnensalmónenlesmi-
llors condicions.

Venim d’un silenci...
“Van néixer 597 criatures,
però jo només n’he conegut
216 i la gran majoria han
quedat sorpresos de saber
que estaven vius gràcies a
una persona. Són fills dels
vençuts i no tenien passat.
No es diu perquè sí allò de

“Jo vinc d’un silenci antic i
molt llarg”, diu Montellà.

El muntatge combina
text i cançons. “L’Assump-
ta em va donar una llista de
músiquesquel’Elisabethpo-
sava a la maternitat. Tocava
el piano i feia servir la musi-
coteràpia per alleujar les
dones”, explica Luc-Olivier.
Una llista feta a partir d’una
capsa de vinils que la matei-
xa Eidenbenz li va entregar.

Per Josep Galindo, “no ha
estat fàcil convertir la histò-
ria en espectacle. No és un
monòleg,ésunacombinació
d’imatges, amb narracions,
fotografies reals fetes per
l’Elisabeth i molts objectes
casolans, nostres i de les
nostres famílies. Fins i tot hi

haunaflautaque l’Elisabeth
–que té 97 anys i viu en una
residència– ens ha cedit per
a l’espectacle. Tot és autèn-
tic”, diu Pablo Ley.

Projecte Galilei neix amb
la intenció de mantenir una
línia de teatre que Galindo i
LeyvanencetaraHomenat-
ge a Catalunya. “Som un
equip de dramatúrgia i di-
recció que no estem junts
per casualitat. Tenim clar
que el teatre ha de parlar de
nosaltres. Tenim geografia
pròpia i és el que estem ex-
plorant”. Actualment estan
treballant en el documental
La ruta blava, sobre l’obra
de Josep Maria de Sagarra,
que culminarà en un mun-
tatge per al Grec 2009. ■

Rosa Galindo no és sola a l’escenari. L’acompanyen fotografies fetes per Eidenbenz i objectes que toquen la memòria ■ P. GALILEI

Josep Pere Peyró és l’autor i el director de l’espectacle, construït
a partir de dos textos escrits en diferents moments ■ CAER


