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A Fils d’Eux, un col·lectiu
artístic, integrat per fills i
néts d’una mateixa família
que va creuar la frontera
francesa l’any 1939, pro-
posa una lectura a l’entorn
del llegat de l’exili. Mit-
jançant l’ús de diversos
llenguatges artístics com
la pintura, l’escultura, la
ceràmica, el vídeo, aquests
treballs permeten copsar la
magnitud de la pervivèn-
cia del «món de l’exili» a
un nivell intergeneracio-
nal.

Preservar la memòria
Així mateix, incideixen en
les formes de transmissió
de la memòria i la seva re-
cepció en les generacions
posteriors. El col·lectiu ar-
tístic està format pels fills
Gloria Magar Castillo
(pintura) i Sergio Castillo
Abad (escultura-ceràmi-
ca), i pels nets Clément
Magar (vídeo), Jéremie
Magar (pintura) Ana Cas-
tillo (pintura) i Pablo Cas-
tillo (escultura-ceràmica).
La realització d’aquesta
exposició ha comptat amb
la col·laboració de l’asso-
ciació Fils et Filles de Ré-
publicains Espagnols et
Enfants de l’Éxode, que té
la seu a Argelers.

El Museu-Memorial de
l’Exili (MUME) de La
Jonquera, que va obrir les
seves portes el 16 de fe-
brer, es tracta del primer
museu dedicat a la preser-
vació de la memòria de
l’exili i el seu llegat. El
nou museu inclou una ex-
posició permanent que ex-

plica la història de l’exili
des de la Guerra Civil fins
als nostres dies, una sala
d’exposicions temporals i
una aula de tallers pedagò-
gics. L’equipament té com
a un dels seus objectius la

difusió de la memòria de
l’exili republicà, però tam-
bé de l’exili com a cons-
tant en la història univer-
sal.

El Museu-Memorial de
l’Exili compagina les fun-

cions museístiques, a tra-
vés de les exposicions per-
manent i temporals, amb
les de recerca històrica i de
difusió pedagògica per
preservar el record dels
tràgics esdeveniments.

Una mostra al Museu de l’Exili
rellegeix el llegat dels exiliats
Es tracta de la primera exposició temporal del museu de la Jonquera

Una de les peces de la mostra de Serge Castillo/ EL PUNT

● La relectura del llegat dels exiliats
a través dels seus propis descen-
dents, siguin els fills o siguin els
néts, és la clau de l’exposició Fils

LAURA PORTAL / La Jonquera d’Eux (Els seus fills), que des d’ahir
es pot veure al Memorial-Museu de
l’Exili de la Jonquera. Aquesta altra
visió de l’exiliat no s’oblida, al ma-
teix temps, de fer un homenatge a

tots els exiliats republicans espa-
nyols. L’exposició temporal, la pri-
mera que acull el museu jonquerenc,
es podrà visitar fins al pròxim 27
d’abril.

� Concert multitudinari
al Palau Sant Jordi. Uns
4.000 alumnes d’escoles
de música de tot Catalunya
van participar ahir en un
concert multitudinari al
Palau Sant Jordi de Barce-
lona, amb motiu de la cele-
bració del quinzè aniver-
sari de l’Associació Cata-
lana d’Escoles de Música
(ACEM). Dirigits per Sal-
vador Brotons, els nois i
noies van interpretar les
peces que el compositor
Albert Guinovart havia
creat per a l’ocasió.
L’ACEM engloba un total
de 103 escoles de músi-
ca. / JUANMA RAMOS

’obra del polonès Witold Gombrovicz
(1904-1969) arriba, precisament en el 70
aniversari de la seva escriptura, de la mà de

Joan Ollé. Un conte filosòfic, considerat una de les
obres clau de l’avantguarda del XX, en què el poder
i la fragilitat, la sensibilitat i el menyspreu absolut
de la bèstia humana es posen de manifest de princi-
pi a fi amb la mirada càustica i la paròdia com a ar-
ma crítica contra la societat. Si hi ha algun director
que sap aprofitar la maquinària del Lliure aquest és
Ollé. En diversos muntatges –ve a la memòria so-
bretot Víctor o els nens al poder– ha descobert al
públic, gràcies a la seva imaginació i ofici, la gran-
desa de l’espai. Ara ha disposat l’escena en forma
de profund i immens passeig per on deambularan
els personatges, com peces d’escacs en el tauler de
la vida. El públic, situat a banda i banda, forma part
de la funció gràcies a la il·luminació i a alguns ges-
tos de complicitat dels intèrprets. Lluny de l’artifici
i la gratuïtat, Ollé aposta pel minimalisme absolut i
aquí sí, menys és més, espai gairebé buit, només
ocupat per un sistema de plataformes que pugen i
baixen, on predomina el blanc immaculat, la puresa
enfront el brut aiguabarreig de la condició humana.
Una escenografia signada per Jon Berrondo, que
recordarem durant molt de temps, i una il·lumina-
ció precisa de Lionel Spycher, de la qual destaquem
el domini de l’ombra.

Havent llegit Yvonne princesa de Borgonya,
aquest purisme de la forma podria multiplicar la
força del text però no és així en el resultat final. Ollé
continua apostant sobretot per la paraula i l’intel-
lecte i no acaba d’arrencar la riallada del públic, es-
pecialment amb la caiguda de ritme de la segona
part. Amb unes interpretacions que en conjunt de-
noten una correcta i professional irregularitat, des-
taquem Àngels Poch (la reina) i el gran encert de
Rosa Muñoz com a Yvonne, aquest interessant per-
sonatge, el catalitzador, que des del seu silenci i el
seu gest desmenjat provocarà l’aflorament de tots
els dimonis interiors de la resta.
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teatre | «yvonne, princesa...»

«Minimal» farsa
� Títol: Yvonne, princesa de Borgonya

Autor: Witold Gombrowicz (traducció de Ferran
Toutain i Maga Díaz Mrugasiewicz)
Direcció: Joan Ollé
Intèrprets: Joan Anguera, Ivan Benet, Núria
Borràs, Georgina Cardona, Cristina Genebat, Oriol
Guinart, Aina Huguet, Lluís Marco, Rosa Muñoz,
Àngels Poch, Hans Richter, David Vert
Dia i lloc: Dimecres, 26 de març (fins al 27 d’abril)
a la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure.
Barcelona
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Un instant de l’obra. / ROS RIBAS


