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wCadascú és el protagonista
de la seva pròpia història i
qualsevol història és literatu-
ritzable, mereixedora de pro-
tagonitzar una pel·lícula, una
cançó o una novel·la. Aquest
és l’esperit del Primera Perso-
na, un cicle multidisciplinari
ideat pels escriptors Kiko
Amat i Miqui Otero en el que
els autors participants deixen
al descobert el seu jo més
honest amb espectacles en
exclusiva per al cicle.
Aquesta segona edició del
cicle reuneix 23 noms de la
literatura, la música i l’espec-
tacle. Durant el 3 i el 4 de
maig, la Sala del Raval del
CCCB rebrà personatges
com Junot Díaz, novel·lista
dominicà i Premi Pulitzer
2008 amb La maravillosa
vida breve de Óscar Wao, els
escriptors nord-americans
Shalom Auslander (Lamenta-
ciones de un prepucio) i Do-
nald Ray Pollock (Knockems-
tiff) o Dani el Rojo, un cone-
gut gàngster de Barcelona
durant els anys vuitanta i
noranta que han publicat tres
llibres explicant la seva
experiència. En el terreny

musical, actuaran entre d’al-
tres Robert Foster (ex-The
Go-Betweens) i el grup The
Raincoats (format per Gina
Birch i Ana da Silva). El Pri-
mera Persona ofereix, en
definitiva, dos dies d’autobio-
grafies costumistes, honestes
i crues a través de la narrati-
va, la música, els monòlegs
tragicòmics i la posada en
escena teatral. / Redacció

JunotDíaz,RayPollock iAuslander es
despullen enel ciclePrimeraPersona

wA més dels ja confirmats
La iaia, Standstill, El Petit
de Cal Eril, La Habitación
Roja i Univers, la novena
edició del PopArb comptarà
també amb les veus de Pau
Vallvé, Inspira o Delafé i
Las Flores Azules. També
s’han confirmat les actua-
cions de grups de gran ac-
tualitat com són Za!, Salvaje
Montoya o Quart Primera,
així com les col·laboracions
entre artistes o projectes
alternatius com la Reinven-
ción de la Radiofórmula,
dut a terme pel músic Joan
Colomo. / Redacció

Concerts deThexx,M83,BlocParty i
JohnTalabot enel SOS4.8deMúrcia

L’escriptor Junot Díaz

wLa sisena edició del festival
SOS de Múrcia tindrà lloc
divendres i dissabte al recin-
te firal La Fica amb la seva ja
habitual oferta cultural, en el
qual la música és protagonis-
ta principal però no únic.
L’edició d’aquest any, deno-
minada SOS 4.8, a més de
dos densos cartells musicals
torna a incorporar les
seccions Arte i Voces, que
s’han finançat a través del
crowdfunding. En l’aspecte
estrictament musical, el pro-
grama de divendres contem-
pla les actuacions de The xx,
Bloc Party, Crystal Fighters,
Cuchillo, Dorian, Jamie XX,
John Talabot o Modeselek-
tor. Dissabte serà el torn
d’Extraperlo, Justice dj set,
L.A., Lori Meyers, Los Punse-
tes, M83 The Suicide of Wes-
tern Culture, The Warriors o
Vitalic. Al panel d’exposici-
ons i work shops el protago-

nisme estarà a càrrec, diven-
dres, de Víctor Jaenada, Car-
lota Juncosa, Marcel·lí An-
túnez i Juan José Rosado,
mentre que el tema de les
sèries televisives serà el gran
pol d’interès de diversos de-
bats i conferències, com el
que desenvoluparan Fernan-
do de Felipe (comentarista
televisiu de La Vanguardia) i
Iván Gómez sobre les Fic-
cions col·laterals de les em-
premtes de l’11-S a les sèries
de TV made in USA. Un dia
després, els tallers estaran
portats per David Bestué,
Venga Monjas, Black Tulip i
Pioneros del Siglo XXI; en
les conferències destaca la
que oferirà Carlos Reviriego
sota el títol Desmuntant a
Louie. Autoretrat del gran
masturbador. La programa-
ció íntegra del festival pot
consultar-se en www.
sos48.com. / Redacció

ARXIU

wDan Brown, autor del
best seller mundial El codi
Da Vinci (2003), torna a les
llibreries amb Inferno, un
nou thriller situat a Itàlia
en el qual un catedràtic de
Simbologia de Harvard es
veu arrossegat a un món
terrorífic centrat en Infern,
la primera de les tres càn-
tiques que formen La Di-
vina Comèdia del poeta
italià Dante Alighieri. In-
ferno arribarà a Espanya el
16 de maig de mà de les
editorials Empúries (en
català) i Planeta (en cas-
tellà). / Redacción

‘Inferno’, la nova
obradeDanBrown,
a la venda el dia 16

Llibertat!, de Rusiñol, estarà al TNC fins al 9 de juny

El TNC estrena ‘Llibertat!’ un al·legat escrit fa un segle

Rusiñol,precursor
contrael racisme

JUSTO BARRANCO

Barcelona

J
osep Maria Mestres tor-
na a la càrrega. Si fa escas-
sos mesos va dirigir en el
Teatre Lliure Dispara/

Agafa tresor/Repeteix una obra
d’un autor rabiosament contem-
porani com Mark Ravenhill, ara
canvia de registre i des d’avui i
fins al 9 de junyMestres s’enfron-
ta a un text que ja té més d’un se-
gle a la seva esquena però que,
diu el director teatral, “ens expli-
ca moltes coses d’ara mateix”.
Mestres dirigeix Llibertat!,

una obra primerenca del polifacè-
tic Santiago Rusiñol (1861-1931)
que ataca el racisme i la hipocre-
sia social i que prendrà la Sala
Petita del TNC amb ni més ni
menys que una vintena d’intèr-
prets –Roger Casamajor, Òscar
Kapoya, Maife Gil, Tilda Espluga
o Jordi Martínez, entre d’altres–
que, això sí, s’han hagut de bai-
xar el sou a causa de les retalla-
des que va anunciar aquest teatre
al gener.
No només això: l’obra es repre-

senta una setmanamenys del que
estava previst. També han hagut
de retallar a la meitat el pressu-

post per a l’escenografia, que fi-
nalment tindrà una picada d’ull
als traços pictòrics de Rusiñol.
Encara així, assegura Mestres,
“la companyia no ha reduït la se-
va entrega i la seva ambició”.
Llibertat! sorgeix d’un conte

del mateix autor i narra el retorn
d’un indià al seu poble natal
acompanyat d’un nen negre, Jau-

met, que és adoptat per la pobla-
ció com a mostra de la seva pre-
sumpta tolerància, encara que
també com una atracció exòtica
de fira.
Mentre Jaumet és petit no hi

ha problema, i el poble predica la
fraternitat, el progrés i la lliber-
tat. Però quan creix i té inquie-
tuds pròpies de l’edat, comença a
ser vist com una amenaça, espe-
cialment en demanar la mà de la
filla del seu benefactor. Com dirà

Jaumet (Òscar Kapoya) desenga-
nyat “m’heu il·lusionat; m’heu
atordit de progrés, empatxat de
llibertat, de discursos, de fraterni-
tat mentidera”.
“Si algun valor literari tenen

els clàssics avui dia és que ens
confronten amb la nostramanera
de ser i ens parlen de problemes
actuals, Llibertat! ens parla de
molts d’aquests problemes. Ens
parla de la inconseqüència entre
el dir i el fer; ens descobreix als
falsos progressistes”, afirmaMes-
tres d’aquesta obra estrenada el
1901 i a la qual ha donat unamira-
da contemporània.
“Rusiñol no és gens política-

ment correcte i els seus personat-
ges diuen grans animalades, pro-
vocant un efecte risible. Però, pa-
radoxalment, ens fan reflexionar
sobre el possible reaccionari xe-
nòfob que podem portar dins;
uns més amagat que d’altres, pe-
rò que tots tenim rastres”. De fet,
assenyala l’autor, en temps con-
vulsos i de crisi com els actuals es
reactiven comportaments i acti-
tuds que semblaven d’altres èpo-
ques i torna aquell lema repug-
nant de “primer els de casa” pro-
nunciat per persones que mai no
haguéssim pensat. Així en la pe-
ça, que dóna vida amb ironia a tot
unmicrocosmos social i que pas-
sa de la lluminositat a les tene-
bres, un dels falsos progressistes
pot permetre’s dir “tots som
iguals, però amb mesura. Primer
els de casa”.
Per al director del TNC, Sergi

Belbel, Llibertat! “retrata mera-
vellosament bé les vicissituds so-
cials i polítiques de la seva època
i Mestres ha fet una adaptació
pulcra i feridora. Un autor de fa
cent anys va retratar una situació
que té molts punts de contacte
amb el que ens ha succeït ara”.c

DAVID RUANO / TNC

ElPopArb
presenta el seu
cartell al complet

Josep Maria Mestres
dirigeix aquesta peça,
una de les primeres
de l’autor de ‘L’auca
del senyor Esteve’

Vol publicar el seu llibre?
L’informarem sense

compromís i l’ajudarem
a fer realitat la seva idea.
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