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L’Estat francès rememora
aquests dies la revolta es-
tudiantil del Maig del
1968, que va aconseguir
ferir de mort el govern de
Charles de Gaulle, que es
retiraria de la política poc
després. Tot va començar
amb vagues d’estudiants,
bàsicament universitaris i
lycéens (estudiants de se-
cundària), que van ser for-
tament reprimides per la
policia. El Quartier Latin
va ser l’escenari de vio-
lents enfrontaments que
van convertir la capital
francesa en una mena de
camp de batalla urbà. En
un segon moment, deu mi-
lions de treballadors van
secundar la protesta estu-
diantil i el país sencer es va
mobilitzar. Finalment, De
Gaulle va dissoldre l’As-
semblea Nacional France-
sa i va convocar eleccions
parlamentàries anticipa-
des el 28 de juny del 1968.

Barcelona també es bol-
ca a revisar aquests esde-
veniments amb una sèrie
d’activitats que comencen
dilluns. L’Institut Francès
serà l’escenari durant la
setmana entrant de tres

instal·lacions que recrea-
ran l’ambient del maig
francès en un projecte de
màster d’arquitectura,
arts, espais efímers realit-
zat en col·laboració amb la
UPC.

Imatges inèdites
Un altre de les propostes
per aquests dies és l’expo-
sició de Göksin Sipahio-
glu, que s’inaugurarà di-
vendres 6 de maig i es po-

drà veure fins al dia 31.
Fundador de l’agència Si-
pa Press, Sipahioglu va
projectar una mirada de
periodista estranger a la
revolta del Maig del 68 pa-
risenc, sempre des de pri-
mera línia, i el seu treball li
va merèixer la Legió
d’Honor, el 2007.

L’exposició, instal·lada
a la Galerie de l’IFB, mos-
trarà algunes de les imat-
ges inèdites que el reporter

gràfic va realitzar de les
barricades urbanes.

Una de cinema
El cicle Amb i contra el ci-
nema. Entorn de Maig del
68, comissariat per David
Cortés i Amador Fernán-
dez-Savater, recull una sè-
rie de films realitzats a fi-
nal de la dècada dels 60
que es podran veure a l’au-
ditori de l’IFB del 14 al 29
de maig. Es tracta d’un

projecte que implica dues
ciutats més de l’estat, Se-
villa i Madrid. Alguns dels
films que passaran són
Grands soirs et petits ma-
tins (1978), del fotògraf i
cineasta William Klein,
que va copsar en un docu-
mental la intensitat de l’at-
mosfera de les manifesta-
cions; Un film comme les
autres (1968), de Jean-
Luc Godard, protagonitza-
da per dos obrers de la fà-
brica Renault de Flins i
tres estudiants de Nanterre
que debaten sobre el Maig
del 68, i Cinetracts (1968),
curtmetratges breus de di-
versos cineastes com ara el
mateix Godard, Marker i
Resnais. El programa
complert es pot consultar
al web www.institutfran-
ces.org.

Per acabar amb les cele-
bracions de l’aniversari,
l’IFB ha programat una
festa, Psicodelicies, diven-
dres 30 de maig, amb un
ball tipus anys seixanta en
què cal anar vestit de
l’època. Animarà la vetlla-
da el discjòquei Jean-Bap-
tiste Guillot, autor de la re-
copilació Wizzzzz.

André Glucksmann, Ignacio Ramonet i Ramón Chao analitzaran el Maig del 68 en el 40 aniversari

Un maig per recordar

● L’Institut Francès de Barcelona (IFB) orga-
nitza en col·laboració amb la Fundació Antoni
Tàpies i el Festival Visa Pour l’Image de repor-
tatge fotogràfic, una sèrie d’actes per comme-
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● Entre les nombroses novetats edito-
rials que han sortit arran de l’aniversa-
ri, sobresurt la del filòsof André
Glicksmann i el periodista Raphaël
Glicksmann, El maig francès explicat
a Nicolas Sarkozy, un assaig que els
autors presentaran a l’IFB el 20 de
maig (19.00 h). El volum, (traduït al
català per Mina i en castellà per Tau-
rus) analitza des de la perspectiva ac-
tual aquells esdeveniments i reivindica
la vigència del seu missatge ideològic.
El detonant de l’assaig és una frase que
el president francès Sarkozy va dir en
un míting: «Hem de liquidar l’herència
del Maig del 68», a banda de prometre
que «passaria pàgina».

Imatges del maig francès del Museu de la Prefectura parisenc./ EFE

morar els 40 anys del Maig del 68, que va sac-
sejar la democràcia francesa i de retruc, les eu-
ropees, quan va portar al carrer milers d’estu-
diants i intel·lectuals àvids de reformes i millo-
res socials. Una exposició de fotografies, un ci-

Els intel·lectuals Ramón Chao i Ig-
nacio Ramonet (director de Le monde
diplomatique) també vindran per pre-
sentar París rebelde (Debate), una me-
na de guia sobre la ideologia que va en-
cendre el Maig del 68.

Per acabar, Edhasa publica Sed re-
alistas, pedid lo impossible, un treball
de Manuel Serrat Crespo que recopila
pintades, eslògans i cartells del Maig
del 68 animat per la convicció que «les
parets parlen». Algunes d’aquestes
pintades que van obrir el camí als graf-
fits, diuen així: «Les parets tenen ore-
lles. Les vostres orelles tenen parets»,
o «sota les totxanes hi ha la platja», o
bé «gaudiu aquí i ara».

cle de cinema i diverses taules rodones amb la
visita de pensadors com ara André Glucks-
mann, Ignacio Ramonet i Ramón Chao, servi-
ran per reviure a Barcelona els fets que van
marcar la història del país veí.

Novetats editorials entorn del 68

Montse Guallar
substitueix Laura
Conejero a
«El llibertí»
● Barcelona. L’actriu
Montse Guallar substi-
tueix Laura Conejero
en el paper de pintora
insinuant a El llibertí.
El vodevil filosòfic,
que porta tota la tempo-
rada al Poliorama i ja
han vist més de
120.000 persones,
s’acomiadarà el 15 de
juny, després de repeti-
des pròrrogues. Cone-
jero ha de deixar la pro-
ducció, dirigida per
Joan Lluís Bozzo i pro-
tagonitzada per Ramon
Madaula, per no faltar
al compromís amb al-
tres muntatges. El canvi
de repartiment es farà
efectiu avui mateix. A
més de Guallar també
entra al repartiment Ro-
sa Renom, encarnant el
paper de l’esposa de
Diderot, que fins ara in-
terpretava Marta Millà.

Montse Guallar, ac-
triu que sovinteja la
presentació de concur-
sos i sèries, també és
habitual a la cartellera.
El 2006 va protagonit-
zar l’obra Misteriós as-
sassinat a Manhattan,
un text de Woody Allen
amb la qual va debutar
com a directora la pe-
riodista Elisenda Roca.

El llibertí ha suposat,
pràcticament, el debut
del dramaturg Éric-
Emmanuelle Schmitt.
L’autor, molt popular a
França i que té un ampli
reconeixement en el
circuit comercial euro-
peu, fins ara només ha-
via aconseguit estrenar
un text el 1996, El visi-
tant. A la Villarroel,
també s’ha vist aquest
curs un dels seus èxits:
Variacions enigmàti-
ques.

Bozzo confiava que
l’obra aguantaria fins a
Nadal, però l’èxit ha
permès que la produc-
ció s’estigui tota la tem-
porada. En el primer re-
partiment figurava Ro-
sa Novell compartint
flirteig amb Madaula.
Ella va desvincular-se
del projecte quan va re-
bre l’encàrrec de la di-
recció d’El dia del pro-
feta de Joan Brossa a la
sala petita del TNC.
L’actriu Nausicaa Bon-
nín, que també tenia
emparaulades algunes
funcions com ara El pa-
rany de Medusa, a
L’Espai Brossa, hi ha
renunciat per continuar
en el repartiment
d’aquesta obra. / J.B.


