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Subhasten ‘El falcó maltès’
per 3 milions d’euros
L’estàtua del falcó que apareixia a la pel·lícu-
la El falco maltès (John Huston, 1941) es va
vendre ahir per 3 milions d’euros a la casa de
subhastes Bonhams de Nova York. El falcó, de
plom pintat de color negre, fa 30 centímetres
d’altura i pesa 20,5 quilos. És l’únic certificat
com a original per Warner Bros.

Els Pirates Teatre
gestionarà el Círcol Maldà
La companyia Els Pirates Teatre es farà càr-
rec del Círcol Maldà de Barcelona. El respon-
sable de la programació artística serà Adrià
Aubert, cofundador de la companyia. La sala
obrirà l’11 de desembre amb el musical Sing
song swing i intentarà oferir tres línies dife-
rents: teatre i dansa, concerts i cabaret.

diferent que arribarà al seu cim amb
La plaça del Diamant”. Quan va pu-
blicar aquesta novel·la, el 1962, Ro-
doreda ja havia deixat de fer versos.

Escrits entre el 1946 i el 1960, els
poemes de Rodoreda van aparèixer
en revistes de l’exili francès o sud-
americà. Una part dels poemes van
aconseguir tres Flors Naturals als
Jocs Florals de Londres (1947) i Pa-
rís (1948). El 1949 aconseguiria el tí-
tol de Mestre en Gai Saber a Monte-
video. Julià dóna quatre motius que
expliquen el “llarg silenci” sobre
l’obra poètica de Rodoreda. El pri-
mer seria l’aparició esparsa dels so-
nets, mai agrupada en un volum en
vida de l’autora. El segon, “el silen-
ci i el menyspreu que la dictadura i
la transició democràtica van impo-
sar sobre les obres catalanes escri-
tes durant la Guerra Civil i el sub-
següent exili exterior”. El tercer, el
mateix “bandejament i oblit” de
l’escriptora cap als versos, que cir-
cumscriu a una època “marcada per

la precarietat econòmica, la inesta-
bilitat social i personal, i la inexpe-
riència (lírica i narrativa)”. Hi hau-
ria influït, per acabar, “la fama de
novel·lista, que no deixaria de créi-
xer des dels 60 i que eclipsaria la
resta de vessants de la seva obra”.

Rodoreda i els clàssics
L’any 1934, quan ja havia publicat
les novel·les Sóc una dona honrada?
i Del que hom no pot fugir, Mercè Ro-
doreda afirmava: “M’agrada força la
mitologia. Molt. Té, damunt la filo-
sofia, la superioritat innegable de la
boniquesa, i, encara, la d’ésser una
gran mentida. Que potser és una ve-
ritat, perquè mai no sabem on aca-
ba l’una i on comença l’altra”.

Acaba d’arribar a les llibreries
MercèRodoredaielsclàssics(Univer-
sitat de Barcelona). Editat per Jordi
Pujol Pardell i Meritxell Talavera i
Muntané, presenta les vuit interven-
cions de les jornades organitzades
per l’Aula Carles Riba el juliol del
2011.RosaCabréhidedicauntextala
presència del pensament clàssic a
Quanta, quanta guerra; Marina Gus-
tà escriu sobre els patrons tràgics en
elspersonatgesrodoredians,iJaume
PòrtulasanalitzaMónd’Ulisses, lasè-
rie de poemes que l’autora dedica a
l’heroidel’Odissead’Homer:“Unade
les impressions més colpidores que
unalecturacursivad’aquestspoemes
suscita de bell antuvi és [...] la d’un
certesborramentd’Ulisses.Homtéla
sensació que l’itaquès és una presèn-
cia incerta, i una mica fugissera, en el
si del seu propi món”.e

Una escriptora total
L’èxit de les novel·les va
eclipsar la resta de vessants
de l’obra de Mercè Rodoreda

Els immigrants de Salt, a escena

Rígola dóna veu als immigrants a
Migranland. En aquest teatre-do-
cument els espectadors ni seuen ni
es limiten a observar. Fan un viat-
ge i es posen a la pell dels últims
que han arribat a Catalunya.

davantdelpúblic.“Faanysqueescric
un llibre per al meu fill, però ni tan
sols he deixat que el llegís la meva do-
na”, explica Moussa.

Qui l’ha convençut és Àlex Rigola.
El director va parlar un amb un amb
elsimmigrantsdeSalt.Alfinal,cator-
ze homes i dones del Senegal, Gàm-
bia, Cuba, Xile i el Marroc participen
en l’experiència. “Rigola, a part de di-
rector, és psicòleg”, diu Ibra Sembe-
ne. “Hem anat guanyant confiança al
llarg del procés. Ha sigut com una te-
ràpia perquè també necessitem gent
que ens escolti”, afegeix. Sembene
desitjaria que els seus compatriotes
delSenegalveiessinundocumen-
talquemostréslamisèriaquehi
ha a Catalunya. “Estan prepa-
rats per deixar-se la vida en
un cayuco, perquè al govern
d’allà no li interessa que els
arribiinformació.Vénenen-
ganyats. Haurien de veure la
misèria que passa la gent
aquí, no només els immi-
grants, sinó també els cata-
lans”.

Rigola té molts projectes entre
mans. Està preparant un nou mun-
tatge de Bolaño 2666 amb actors ale-
manysperalaSchaubühnedeBerlín,
dirigeix la secció de teatre de la Bien-
nal de Venècia i és director resident
al Centre d’Arts Escèniques Salt. I
fins diumenge passat es podia veure

al Teatre Lliure la seva versió d’El
policía de las ratas, de Bolaño. “Si
Migranland hagués sigut un es-
pectacle convencional, hauria de-
clinat l’oferta”, argumenta Rigola.
“Però era molt excitant fer una re-
cerca amb persones que no són
professionals”, afegeix. I n’està
més que satisfet. “Desconeixem el
que succeeix al nostre entorn.
Aquesta experiència és un regal
que m’acompanyarà tota la vida.
Més del 60% del temps ens l’hem
passatxerrantenunarotllana”,re-
corda. “He treballat amb persones
que es lleven molt d’hora i van a

dormir molt tard. I no ha estat
necessari que el Guardiola

els ho digués. Lluiten mol-
tíssim. Cadascú és una
obra social. Ajuden els
seus companys, però tot
aixòpassadesapercebut”,
explica Rigola.

Segons el director de
Temporada Alta, Salvador

Sunyer, Salt era el lloc ideal
perferl’obra.“Enunapoblació

de 32.000 habitants hi conviuen
personesde90països.Quiméspa-
teix la crisi són els últims immi-
grants. Hem de treballar junts per
tenir futur”, diu Sunyer. Migran-
landformapartdelprogramad’art
per a la millora social que impulsa
l’Obra Social La Caixa.e

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. L’última proposta del
director Àlex Rigola no és gens con-
vencional. L’espectador que vagi a
veure Migranland a la Factoria Cul-
tural Coma Cros de Salt ni seurà en
una butaca ni es limitarà a obsevar
i escoltar. Farà un exercici d’empa-
tia. Dalt de l’escenari tampoc hi hau-
rà actors professionals, sinó immi-
grants de Salt que explicaran bocins
de la seva peculiar odissea. Pot ser
que l’espectador, que no tindrà pas-
saport ni monedes del país, sigui in-
terpel·lat. Li poden preguntar si es
vol dutxar i, si diu que no, li respon-
dran que allà, a Migranland, tothom
es dutxa. “No hi haurà violència”, diu
Rigola. “Intentarem fer un cert joc
amb el públic, que faci un viatge físic
i intel·lectual, i que es posi a la pell de
l’immigrant”, afegeix.

Migranland, que s’estrena el 30
de novembre i que, de moment, no-
més es podrà veure aquest cap de
setmana al festival Temporada Alta,
no és ni teatre amateur ni ficció. És
teatre-document. “No hi ha cap vo-
luntat d’actuar, sinó d’explicar i ex-
plicar-se. Els immigrants relataran
qui són i quina relació tenen amb
l’entorn”, detalla el director. Ho fa-
ran amb diferents recursos: música,
vídeo, fotografia, escriptura, repre-
sentació, instal·lacions...

Aquest viatge té un cert paral·le-
lisme amb l’Odissea, el poema èpic
que explica la llarga peregrinació
d’Ulisses. Els immigrants no són se-
midéus, però s’aturaran, per exem-
ple, a l’illa de Circe, on la deessa pri-
mer dóna la benvinguda i alimenta
els nouvinguts, però després els con-
verteix en porcs.

Experiències íntimes
Daltdel’escenari,durantpropdetres
hores s’aniran desgranant històries
com la de Balla Moussa, de 34 anys.
Moussa va venir del Senegal el 2006.
Ha tret temps de la feina –treballa
com a auxiliar a l’Hospital de Santa
Caterina–, dels estudis, de la família
idel’esplaiperabocaral’escenariuna
partdelasevavida.“Escricdesqueen
vaig aprendre, ho he apuntat tot des
queerapetit”,diu.Moussa,quevaes-
tar a l’exèrcit, mai va pensar que rela-
tariaexperiènciesíntimesipersonals

Àlex Rigola amb Ibra Sembene, Ibra Ba i Balla Moussa, tres dels protagonistes de
Migranland, l’obra que s’estrena aquest cap de setmana a Salt. ACN

Àlex Rigola proposa als espectadors viatjar sense papers a ‘Migranland’

Diversitat

“A Salt hi viuen perso-
nes de 90 països. Era el
lloc ideal per fer l’obra”,

explica el director del
festival Temporada

Alta, Salvador
Sunyer


