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Salif Keita participa en un
film sobre albins africans
El cantant Salif Keita serà un dels protagonis-
tes d’un documental sobre els albins africans
dirigit per José Manuel Colón: Malditos blan-
cos: Los fantasmas de la noche. El director ha
entrevistat el director a Sallet del Gallego
(Osca) i ha enregistrat el concert que el músic
de Mali va oferir dissabte a Pirineos Sur.

La Fira del Circ de la Bisbal
creix en públic tot i la pluja
La 18a Fira del Circ de la Bisbal va finalitzar
ahir una edició en què, malgrat la pluja i la da-
vallada pressupostària, es preveia superar les
xifres de públic de l’any passat. Tot i que el
primer dia es van suspendre alguns actes, al
final s’han celebrat el 90% dels 70 espectacles
de companyies catalanes i internacionals.

L’Institut del Teatre, a primera
línia dels estudis teatrals

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Els quatre anys que
els equips acadèmics de l’Institut
del Teatre van dedicar a preparar la
candidatura per acollir el Congrés
de la Federació Internacional de
Recerca Teatral han donat bons
fruits. Van guanyar i, a partir d’avui
i fins divendres, l’Institut és la seu
de la nova edició d’aquest esdeveni-
ment. És la primera vegada des de la
creació d’aquest congrés, el 1955,
que se celebra en un país del sud
d’Europa. A Barcelona hi assistiran
més de 800 ponents de 66 països.

“Hi ha prou maduresa en el camp
dels estudis teatrals per repensar la
ruta que han de prendre en el futur”,
afirma Boris Daussà, l’organitzador
–juntament amb Mercè Saumell–
de les jornades. A més de desvelar
l’estat de la qüestió dels estudis tea-
trals i obrir nous camins, les ponèn-
cies permetran que Catalunya es
posi al dia i ampliï l’abast dels estu-
dis que es fan al país. El món anglo-
saxó va ser pioner a l’hora d’anar
més enllà del fet teatral, la literatu-
ra dramàtica i l’estètica i posar a
l’agenda dels seus estudis temes
com “el gènere i la sexualitat, la
identitat, qüestions de tipus socio-
lògic i altres que aborden el poder de
la teatralitat per forjar una comuni-
tat”, explica Daussà. “La teatralitat
és inherent a l’home i a la societat

–afegeix–. Tots fem un paper en les
nostres vides. Estudiar-la afegeix
nous elements per entendre més
profundament i des d’un punt de
vista més ampli el fet teatral”.

Tot i que els estudis teatrals no
tenen com a objectiu incidir direc-
tament en el dia a dia del teatre, la
dansa i el circ o en la recepció que
els espectadors tenen dels especta-
cles, obren noves portes a tot el sec-
tor. En aquest sentit, La Fura dels
Baus és paradigmàtica, conclou
Daussà: “Han tingut un impacte i
han obert el discurs tant en l’àmbit
local com internacional”.e

Una escena del muntatge d’Orfeu
i Eurídice, de La Fura. CÈLIA ATSET

‘Hate Radio’ o la radiofórmula de l’odi

amb l’oblidat genocidi del poble de
Ruanda.

El muntatge se centra en la inci-
tació a l’odi ètnic propagat des de
Radio Télévision Libre des Mille
Collines (RTML). Ràdio moderna,
alternativa a les oficialistes. Una
programació d’un estil molt diferent
de les emissores dogmàtiques, com
les ultraconservadores als Estats
Units, Ràdio Maria a Polònia o d’al-
tres més pròximes que tots sabem
identificar. RTML era radiofórmu-
la: grans èxits musicals, llenguatge
i to desenfadat a peu de carrer; mi-
cròfons oberts a la sort i l’opinió dels
oients; informació esportiva, inter-
nacional i nacional, letal verí a to-
tes hores i incitació a la delació, la
persecució i la massacre. A més, nor-
malitzava el racisme i celebrava l’as-
sassinat indiscriminat. La banalitat

al servei del mal. Les conseqüències
d’aquesta frívola orgia de sang es re-
sumeixen en el brutal testimoni dels
supervivents de l’horror.

Però aquest projecte de l’impres-
cindible Institute of Political Mur-
der seria molt menys eficaç sense
uns intèrprets que sotmeten el seu
gran talent a la invisibilitat que exi-
geix la reproducció fidel de la histò-
ria. L’objectiu es compleix quan el
públic oblida –només per un mo-
ment– que participa en una repre-
sentació i accepta que a l’urna de vi-
dre que reconstrueix l’estudi de rà-
dio de la RTML s’obre un parènte-
si documental. Actors units amb un
cordó umbilical amb Ruanda. Com
els testimonis enregistrats que nar-
ren l’apocalipsi d’un poble amb el to
neutre destinat a un funcionari
d’immigració.eHate Radio, de l’Institute of Political Murder. GREC

El projecte de l’Institute of Political Murder dóna un nou i colpidor sentit a la ‘banalitat del mal’

Anàlisi

JUAN CARLOS OLIVARES

Hannah Arendt va tan-
car el seu assaig sobre
el procés del nazi Adolf
Eichmann amb una
reflexió controvertida:

la “banalització del mal”. Ens que-
dem amb les paraules sense recollir
el seu sentit profund per parlar so-
bre Hate Radio i el seu colpidor te-
atre del testimoni. Gran projecte de
denúncia històrica i un formidable
espectacle potser eclipsat per l’im-
pacte emocional que provoca el xoc


