
30 DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013 ara
cultura

Simone de Beauvoir i Diderot,
candidats al Panteó de París
El Panteó de París ha engegat una consul-
ta no vinculant per internet per saber qui
són, segons el parer dels ciutadans, els
francesos il·lustres que mereixen ser en-
terrats al temple laic de la República Fran-
cesa, on hi ha personalitats com Voltaire,
Marie Curie i Victor Hugo. Entre els can-

didats hi ha la filòsofa Simone de Beau-
voir, l’enciclopedista Diderot, el general
Lafayette i l’etnòloga Germaine Tillion,
que va lluitar contra la pobresa i la tortu-
ra del poble algerià després de la Guerra
d’Independència. L’última incorporació
el 2002 va ser Alexandre Dumas.CULTURA

La nova temporada del Romea té
un to optimista. El teatre del car-
rer Hospital fa 150 anys, abaixarà
el preu de les entrades i la comèdia
serà un dels gèneres més destacats
dels sis espectacles programats.

dir el director artístic. Aquesta tem-
porada, va insistir Manrique, és
“menys severa” que l’anterior. Així
i tot, ha aconseguit trobar l’equilibri
entre les rialles i l’èpica: obrirà la
temporada Un aire de família, una
comèdia d’Agnès Jaoui i Jean-Pier-
re Bacri, i al gener s’ha programat
l’espectacle Dones com jo de T de
Teatre.

Pel que fa a les obres més èpi-
ques, es podrà veure Fuegos, a par-
tir de textos de Marguerite Yource-
nar; L’orfe del clan dels Zhao, un
clàssic xinès de Ji Junxiang adaptat
per Voltaire, i es reposarà Incendis,
de Wajdi Mouawad, per tercera
temporada consecutiva. A més, Kol-
tès tornarà al Romea dins l’off del
teatre. Òscar Muñoz es posarà dins
la pell de l’immigrant que protago-
nitza La nit just abans dels boscos, el
text que va donar a conèixer l’autor
francès.

A diferència d’altres anys els es-
pectacles no tenen data de sortida.
Si les obres tenen èxit, les funcions
es podran prorrogar uns dies. Final-
ment, Manrique tancarà la tempo-
rada amb un espectacle dirigit per
ell mateix que formarà part de la
pròxima edició del Grec. Ara per
ara, Manrique està en converses
amb Ramon Simó, el director del
Grec, per acabar de decidir l’obra.

Una comèdia mediterrània
L’actriu Maife Gil també està de ce-
lebracions: va debutar fa 50 anys al
Romea i hi torna a partir de dissab-
te per interpretar la mare d’Un ai-
re de família, la “comèdia agredol-
ça” d’Agnès Jaoui i Jean-Pierre Ba-
cri, els autors d’El gust dels altres.
L’obra, que està previst que estigui
en cartell fins al gener, suposa el de-
but com a director teatral de l’actor
Pau Durà. “Amb aquest text i amb

aquest repartiment, no he volgut
molestar gaire –va dir ahir Durà–.
Sóc com un espectador privilegiat
amb dret a decidir i a queixar-se”,
va precisar el director debutant.
Com indica el mateix títol, les rela-
cions familiars són el tema central
de l’obra. La trama és molt senzilla:
els personatges esperen un famili-
ar per anar a sopar al restaurant de
la comarca on van cada divendres
a la nit. A partir d’aquí, els autors
desgranen com la institució famili-
ar es pot convertir en una presó i
com, a vegades a la força, cal seguir
interpretant el paper determinat
que la família adjudica als diversos
membres.

“Els personatges són molt poliè-
drics i estan molt vius –va explicar
Durà–. Són víctimes i botxins alho-
ra, no són maniqueus”, va subrat-
llar. A més de la mare interpretada
per Maife Gil, Francesc Orella té el
paper del Quim, el fill gran, que re-
genta un cafè. Ramon Madaula és el
Jordi, el fill triomfador. La seva do-
na és l’Elisenda, interpretada per
Àgata Roca. També hi ha la petita de
la família, la Bet, interpretada per
Cristina Genebat, i el Tomàs, el
cambrer del cafè del Quim. Entre
tots formen una “comèdia mediter-

rània”, va dir Durà, que no deixarà
indiferents els espectadors. La qua-
litat de l’obra que més va destacar
Durà és la subtilesa. “Bascula molt
bé entre la comèdia i el drama. És
molt interessant i difícil jugar entre
dos gèneres d’una manera tan sub-
til –va dir el director–. Els personat-
ges són molt vius i tenen un aire
molt txekhovià, per l’humorisme
que hi ha dins el drama i la seva in-
capacitat de fugir. De fet, és una fun-
ció molt coral i més de personatges
que de trama”, va recordar Durà.

Una història de venjança
La dosi de risc més gran de la tem-
porada estarà en L’orfe del clan dels
Zhao, un clàssic xinès versionat per
Voltaire que va captivar Julio Man-
rique, que en serà un dels protago-
nistes, i Oriol Broggi, que la dirigirà:
tots dos van veure la versió que n’ha
fet recentment la Royal Shakespea-
re Company.

L’obra original està datada al se-
gle XIII. Va ser la primera peça xi-
nesa que es va conèixer a Europa, i
narra la història d’un orfe que ven-
jarà la mort de la seva família. A més
de Manrique, al repartiment hi hau-
rà Pablo Derqui, Ernest Villegas i
Borja Espinosa.e

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. El Teatre Romea és el
més antic de Barcelona: enguany ar-
riba als 150 anys. Els actes per cele-
brar-ho es faran al novembre. Tan-
mateix, la baixada del preu de les en-
trades i la creació d’un dia de l’es-
pectador avancen la celebració.
L’any passat el preu de les localitats
estava entre 26 i 30 euros i en la no-
va temporada es vendran entre 24
i 28 euros. “Hem ajustat els preus a
la realitat. Els hem abaixat i hem
creat facilitats promocionals espe-
cials”, va dir ahir Daniel Martínez,
el president de Focus, durant la pre-
sentació de la temporada al Romea.
“Si no ens acomodem a la realitat,
correm un risc molt important”, va
afegir Martínez, que assegura que
han reduït els preus confiant que
l’IVA del 21% acabi baixant i “com-
pensi” aquest esforç.

La nova temporada del teatre del
carrer Hospital de Barcelona comp-
tarà amb un 20% menys de pressu-
post. Així i tot, Julio Manrique, el di-
rector artístic de la sala, no ha re-
nunciat a donar coherència i risc als
sis espectacles que ha programat.
“Seguim confiant en les capacitats
del teatre per ser un lloc de troba-
da i per proporcionar alegria al pú-
blic –va explicar Manrique–. L’any
passat vam assumir molts riscos
programant tragèdies com Oleanna,
de David Mamet, Litoral, de Wajdi
Mouawad, i Roberto Zucco, de Ber-
nard-Marie Koltès, i enguany hem
volgut programar més comèdia”, va

El Romea vol
més públic

la temporada
dels 150 anys
La programació comença amb la comèdia
‘Un aire de família’, dirigida per Pau Durà

Realista
El Romea
abaixa
el preu de
les entrades
i fa un dia de
l’espectador

UNA FAMÍLIA TEATRAL
Pau Durà (amb camisa negra) envoltat de

Francesc Orella, Ramon Madaula, Àgata Roca,
Cristina Genebat, Maife Gil i Jacob Torres. PACO AMATE
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Simón Andreu rebrà el
premi Nosferatu a Sitges
El Festival de Cinema de Sitges homenatja-
rà l’actor mallorquí Simón Andreu, que rebrà
el premi Nosferatu, que lliura la secció Bri-
gadoon. D’aquesta manera es reconeix una
trajectòria artística de 50 anys, amb papers en
pel·lícules com ara Els senyors de l’acer de
Paul Verhoeven i El mar d’Agustí Villaronga.

La Filmoteca dedica
un cicle a Carles Prats
Carles Prats protagonitza un cicle a la Filmo-
teca fins al 7 de setembre. S’hi projectaran els
documentals Llámale Jess (sobre Jess Fran-
co); Sergio Leone: cinema, cinema; Loquillo, le-
yenda urbana redux; Quiero tener una ferrete-
ría en Andalucía (sobre Joe Strummer, líder
del grup The Clash) i Histories de Bruguera.

Anàlisi teatral

Thomas Ostermeier: “Qui va
matar Juliano Mer-Khamis?”

públic i als exasperants controls is-
raelians. Una funció amb un any de
retard, tot i que la Schaubühne sí
que va viatjar el 2011 a la zona amb
el Hamlet, convidada pel Festival
Internacional de Jerusalem. Polè-
mica, protestes, hostilitat, però tam-
bé homenatge públic a l’amic assas-
sinat. Ostermeier aprofita l’estada a
Ramal·lah per muntar un taller amb
estudiants d’interpretació al voltant
de Hamlet, una obra en què el direc-
tor planteja significatius punts de
contacte amb el drama palestí. Una
realitat que, segons el director,
“aporta intensitat, però també qües-
tiona el sentit del teatre davant el
drama de la vida”. El ressò que rep
dels seus alumnes: ràbia és l’única
emoció.

Entrevista clandestina
Reconduir aquesta ràbia que corca
nens i joves palestins va conduir la
israeliana Arna Mer-Khamis a fun-
dar el 1994 el Freedom Theatre, des-
truït el 2002 com a reacció a la pri-
mera Intifada, i refundat pel seu fill
el 2006 després de la Segona Intifa-
da. El seu llegat va quedar fixat en
el documental Arna’s Children, diri-
git per Juliano: seguiment de l’evo-
lució vital d’alguns d’aquests nens
d’Arna que abduïts per la violència
del seu entorn es van convertir en
“lluitadors per la llibertat”. Una crò-
nica potser d’un fracàs, excepte pel
testimoni de Zakaria Zubeidi, un
d’aquells nens que van passar en la
seva adolescència de la defensa a

l’atac. El supervivent Zubeidi va
abandonar la lluita armada per rein-
tegrar-se en el Freedom Theatre –el
seu lema és “Generant resistència
cultural”–, sumant-se a la filosofia
de Juliano Mer-Khamis: “L’escena-
ri és la meva pistola”. Ostermeier
l’entrevista a la presó, on s’ha “re-
fugiat” davant l’amenaça de mort
dels israelians. Entrevista clandes-
tina. Paraules de pes d’un mite de la
resistència. “Zakaria posseeix entre
els seus l’aura de Roberto Zucco”,
comenta Ostermeier.

Una trobada emotiva que no tan-
ca el documental. Ostermeier prefe-
reix que les últimes respostes a la se-
va obsessiva pregunta (“Qui va ma-
tar Juliano Mer-Khamis?”) vinguin
d’un periodista israelià. Davant les
teories conspiratives (eliminació
d’un activista incòmode per a tots,
amb un projecte heterodox perillós
per a l’statu quo), ofereix una expli-
cació més mundana: potser darrere
de tot només hi hagi un crim passio-
nal i d’honor. “Si al final té raó –diu
Ostermeier– no caurem en el ridícul
de la parcialitat. Si no la té, és una vi-
sió distant que completa el conjunt
d’opinions”. El director alemany va
marxar de Palestina sense resposta
a la seva inquisitiva pregunta. Que-
da la declaració gravada del mateix
Juliano Mer-Khamis profetitzant la
seva mort, i una corrosiva sospita
que està minant l’estabilitat interna
del Freedom Theatre i la complici-
tat internacional de la seva suïcida
iniciativa.e

Dos joves plorant després de l’assassinat de l’actor i director Juliano
Mer-Khamis, “màrtir de la llibertat i de la cultura”. ABED OMAR QUSINI / REUTERS

Un documental recorda l’activista cultural araboisraelià assassinat

JUAN CARLOS OLIVARES
BARCELONA

Juliol 2013. Hores abans de
presentar el documental
Hamlet in Palestina a Avi-
nyó, Thomas Ostermeier i
Nicolas Klotz encara tre-

ballen en l’edició de la pel·lícula a
l’habitació de l’hotel. Muntatge
d’urgència de quinze hores d’entre-
vistes per a una producció que per
ara només té assegurades tres pro-
jeccions a Berlín. No hi ha fons per
comprar els drets per a una difusió
més gran d’un film que emociona
per l’acumulació de testimonis que
retraten una situació (la palestina)
irresoluble com un nus gordià.

Abril 2011. Ostermeier rep a Ber-
lín la notícia que han assassinat el
seu amic Juliano Mer-Khamis, l’ac-
tor i director araboisraelià cofunda-
dor del Freedom Theatre del camp
de refugiats de Jenin (Cisjordània).
Un encaputxat s’havia acostat al seu
cotxe i li havia disparat cinc trets. En
poques hores la policia israeliana es
va fer càrrec del cas en territori pa-
lestí. És un dels seus, encara que per
a alguns no sigui res més que un tra-
ïdor. Requisa el mòbil de l’assassinat
i el cotxe, amb les empremtes digi-
tals de l’assassí, i s’endú el cadàver
de l’hospital.

El cas Mer-Khamis segueix obert,
amb escàs interès de les autoritats
palestines i israelianes per tancar-
lo. Desconeguda la identitat de l’as-
sassí i les seves motivacions. Altres
assassinats a Jenin es van resoldre
amb el resolutiu mètode de la poli-
cia israeliana de la detenció massi-
va. Funciona quan les empremtes
digitals del 80 per cent de la pobla-
ció masculina de menys de 25 anys
de Palestina estan registrades. Tam-
bé en el cas Mer-Khamis hi va haver
detinguts i es va interrogar un mem-
bre de Hamàs. Però la pressió es va
exercir en el seu entorn més pròxim,
entre els companys del teatre, com
Nabil Al-Raee (actual director artís-
tic), assaltat de matinada al seu do-
micili i retingut durant 45 dies.

Octubre 2012. La Schaubühne es-
trena a Ramal·lah el seu magnífic
Hamlet, adaptat a la sensibilitat del

Els sis espectacles
de la nova temporada

‘Un aire de família’
Un comèdia que fa riure sobre
situacions que no són divertides
i que també emociona. Agnès
Jaoui i Jean-Pierre Braci la van
escriure fa vint anys, i no ha
perdut vigència. Pau Durà, el di-
rector, la situa en la millor tra-
dició del teatre costumista eu-
ropeu. A partir de dissabte.

‘La nit just abans
dels boscos’
Koltès va carregar de poesia el
monòleg d’un immigrant que
busca algú amb qui parlar una
nit de pluja. El muntatge que es
veurà al Romea està protagonit-
zat per Òscar Muñoz i es veurà
en petit format en un espai insò-
lit del teatre. A l’octubre.

‘Fuegos’
Després del festival de Mèrida i
el Grec, el muntatge de Josep
Maria Pou i Marc Rosich sobre
l’infern amorós de Marguerite
Yourcenar farà temporada al
Romea al gener. Carmen Machi
tornarà a invocar els fantasmes
de l’autora francesa.

‘Dones com jo’
Sergi Belbel, Javier Daulte, Al-
fredo Sanzol i ara Pau Miró. Les
T de Teatre estrenen col·labora-
ció amb un nou dramaturg. Do-
nes com jo és una comèdia gene-
racional sobre el tòpic que sen-
tencia les dones a la invisibilitat
quan arriben als 50 anys. Del ge-
ner al març.

‘L’orfe del clan dels Zhao’
Un clàssic del gènere zaju, cen-
trat en el concepte de venjança.
Els Zaho són exterminats. L’úl-
tim membre sobreviu perquè
neix en una altra família. Quan
creixi, lluitarà per acabar amb
la família rival que va matar els
seus. Del març al maig.

Valent
El teatre
programa
un clàssic
xinès, ‘L’orfe
del clan dels
Zhao’

‘Incendis’
El fenomen teatral dels últims
anys torna a la cartellera per
tercera temporada consecutiva
aprofitant els canvis en la dis-
tribució de la sala que Broggi fa-
rà per a L’orfe del clan dels Zhao.
Una nova oportunitat per dei-
xar-se captivar pels personatge
de Mouawad. Del maig al juny.


