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La col·lecció ‘Petites
Històries’ fa 30 anys
Durant aquestes tres últimes dècades, Pilarín
Bayés ha il·lustrat els 285 números de la
col·lecció Petites Històries, de l’editorial Me-
diterrània. Els llibres són de temàtica molt va-
riada. Van arrencar amb una biografia essen-
cial –adreçada a nens i nenes– de Dalí, i ara en
prepara una sobre Frida Kahlo.

Troben més temes inèdits
de Freddie Mercury
Fa mesos que Brian May, guitarrista de Que-
en, treballa en una sèrie de duets que Freddie
Mercury va fer amb Michael Jackson. El gui-
tarrista ha assegurat que a l’arxiu de Queen hi
han trobat més demos inèdites amb la veu de
Mercury. No ha especificat quantes en són, ni
si podrien formar tot un disc.

Digue’m com parles i et diré qui ets

‘Susn’
TEMPORADA ALTA
30 de novembre

J.C.O.

El teatre, o bé és literatura
o bé se’n serveix. L’adap-
tació escènica de Susn
–del bavarès Herbert
Achternbusch i dirigida

per Thomas Ostermeier– és alguna
cosa més. És llenguatge, és fonema.
És el so que discrimina l’individu.
A Alemanya la frontera entre dia-
lecte i correcció estàndard –dictada
per la normativa escrita– és una lí-
nia vermella que marca la proximi-
tat o la distància que cada alemany
marca en relació amb la pertinença
a la Heimat, suma d’elements mate-
rials i immaterials que formen el
seu entorn sentimental i cultural.
Susn està escrit en la primera perso-
na d’una dona, tot i l’autor mai ha

amagat que en aquesta dura histò-
ria de rebel·lia, incomprensió i fra-
càs hi ha el seu propi relat, el d’un
home que va haver de tallar les ar-
rels per respirar com a creador.

L’obra no és la vida d’una dona al
llarg de mig segle, és la crònica d’un
individu sense sexe adscrit que creu
que la paraula sense accent –que en

l’adolescència fixa amb l’esforç i la
cadència artificial d’un idioma es-
tranger– és un salvavides per esca-
par d’un entorn hostil. És la biogra-
fia d’una fugida en cercle. Susanna
(Susn) torna en la seva decadència a
tot allò de què havia abjurat i apos-
tatat: una religió farisea, una comu-
nitat hipòcrita, un conservadorisme
arrelat, un dialecte que ho resumeix
tot. L’individu observa en solitud
que la seva escapada a la llibertat ha
estat dins de la roda de la gàbia del
hàmster. Només ha guanyat ferides.

El muntatge es basa en la incom-
parable actuació de Brigitte Hob-
meier i el suport de l’ombra múlti-
ple d’Edmund Telgenkämper. Que
sigui una única actriu és una decisió
personal d’Ostermeier. Per al llarg
trajecte vital redactat per Achtern-
busch es plantejava un repartiment
de quatre actrius. Però l’impressi-
onant treball de Hobmeier fa obli-
dar qualsevol altra opció escènica.
Un pas del temps i un declivi que
l’actriu resol sense innecessaris
postissos, i quan al final apareixen
és només un subratllat irònic.e

L’actuació de Brigitte Hobmeier
és excepcional. TEMPORADA ALTA

Una ‘obra social’
anomenada ‘Migranland’

JUAN CARLOS OLIVARES
SALT

Punt de trobada: la Facto-
ria Cultural Coma-Cros a
Salt. Dos autobusos car-
regats de passatgers que
desconeixen el seu im-

mediat futur en ruta cap a un punt
fosc. La comoditat de l’autocar i la
roba d’abric s’esquerda tan aviat
com trepitgen terra. Comença la ur-
gència, les empentes, controlats, as-
setjats. La posada en escena hauria
de ser Lampedusa i recorda, pel gè-
lid ambient i el civilitzat ramat, epi-
sodis més llunyans de control hu-
mà. La separació per sexes i un nú-
mero a la solapa acaben per ratificar
la insinuació de terror.

No cal alarmar-se. Migranland, a
més d’un espectacle d’Àlex Rigola,
és un projecte emparat per l’Obra
Social de La Caixa. Garantia sufici-
ent perquè la crítica no es desbordi
cap a una esmena a la totalitat. És un
acte de justícia amb un missatge po-
sitiu. La simulació de rols canviats
continua en un centre d’acollida
amb un document en àrab que cal

rena de prosperitat. Primera para-
da: Troia, anunciada amb tambors.
Espai de feliç nostàlgia per als pri-
mers testimonis de superació. L’al-
calde de Salt respira tranquil. Se
senten més cants. És el Cor Àkan i
l’Hallelujah de Cohen. Gran sala de
rebuda i distribució. Els números a
la solapa serveixen per repartir els
grups entre els capítols de les sire-
nes, Calipso, Circe, lotòfags, ci-
clops i Eòlia. Cada un està relacio-
nat excel·lentment amb la dura re-
alitat de l’emigració i la precarietat
econòmica.

L’astúcia és l’arma de la victòria
Ulisses és un reconegut supervivent,
amb l’oportú matís que la seva arma
és l’astúcia i no la violència. Entre
capítol i capítol, més actuacions co-
rals, vídeos testimonials –l’alcalde
llança un altre sospir d’alleuja-
ment–, i un gag electoral protagonit-
zat per Josep Anglada com a guio-
nista dolent de Muchachada Nui.
Migranland busca l’emoció sense fe-
rir sensibilitats, busca la dignitat
sense cridar a la revolució, busca la
consciència sense trencar el pacte de
convivència. Un exercici honest en
la seva autolimitació crítica, amb
una encertada lectura del vell mite.
Segur que ha estat una experiència
important per a tots els implicats,
sobretot per als absents, amb l’ànim
superat per la seva lluita inútil con-
tra el sistema. I l’alcalde torna tan
content a Ítaca.e

Els actors de l’obra són joves
immigrants de Salt. TEMPORADA ALTA

Crítica

Crònica
signar i una cua que condueix a una
porta que se t’endú fins a... l’Odis-
sea. Cal endinsar-se en la foscor.
Després de l’inicial desconcert, la
bateria de màrfegues es transforma
en auditori per a biografies en silen-
ci. Vides privades explicades amb
fotografies que parlen d’una felici-
tat escrita en passat.

Comença aquí el viatge compar-
tit amb els protagonistes del mun-
tatge: homes i dones arribats a Salt
d’altres mons atrets per cants de si-

Vides tràgiques
explicades per fills

‘Maus’
L’únic còmic
guanyador del
Pulitzer. Art
Spiegelman re-
construeix el
pas del seu pa-
re pels camps
de concentra-

ció nazis en una obra magis-
tral sobre les ferides visibles
i invisibles de l’Holocaust.
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‘El almanaque de mi...’
Jiro Taniguchi
podria passar
per l’Ozu del
còmic i El alma-
naque de mi pa-
dre per una ver-
sió de Contes de
Tòquio des del

punt de vista d’un fill que,
massa tard, descobreix quina
mena d’home era el seu pare.

‘L’art de volar’
El pare d’Anto-
nio Altarriba
es va suïcidar
saltant de l’úl-
tim pis d’una
r e s i d è n c i a
d’avis. El fill
reconstrueix

una vida plena de derrotes i
humiliacions en una obra col-
pidora que talla l’alè.

‘Fun home’
Alison Bechdel
s’endinsa en la
psique del seu
pare i aireja els
draps bruts de
la família: l’ho-
mosexualitat
no declarada

de l’home i el seu probable su-
ïcidi. Un còmic valent, pro-
fund, complex i commovedor.

‘Un largo silencio’
Abans de par-
lar de la seva fi-
lla a María y
yo, Miguel Ga-
llardo va il·lus-
trar el relat en
primera perso-
na del seu pare,

militar republicà, en un bo-
nic homenatge que es pot es-
tendre a tota una generació.


