
Un espectacle per 
celebrar el millor teatre

E
l pròxim dijous dia 27 se 
celebra el Dia Mundial del 
T e a t r e .  E l  m i s s a t g e 
d’aquest any el firma Brett 

Bailey, dramaturg sud-africà. Els 
porto un fragment que sembla es-
crit a propòsit del que està passant 
aquí amb els artistes i el poder. Bai-
ley escriu: «En aquest món de poder 
desigual, en el qual diferents ordres 
hegemònics intenten convèncer-
nos que una nació, una raça, un gè-
nere, una preferència sexual, una 
religió, una ideologia, un marc cul-
tural és superior a la resta, ¿real-
ment es pot defensar la idea que les 
arts s’haurien d’apartar  de les agen-
des socials? Nosaltres, els artistes 
d’escenaris i àgores, ¿ens confor-
mem amb les demandes asèptiques 
del mercat, o utilitzem el poder que 

tenim per obrir un espai en els cors 
i les ments de la societat, per reunir 
gent al nostre voltant, per inspirar, 
meravellar i informar, i per crear 
un món d’esperança i de col-
laboració sincera?». No es pot dir 
millor, preguntar millor, assenya-

lar millor. La fletxa al centre de la 
diana. Bon arquer, aquest tal Bai-
ley.
 El que seria lògic és que dijous 
que ve els teatres s’omplissin fins a la 
bandera. ¡Tant de bo! Com seria lògic 
que s’omplissin també les tres ses-
sions amb les quals la Filmoteca de 
Catalunya s’uneix aquest any a la ce-
lebració. Esteve Riambau, el seu di-
rector, bon amant del teatre, ha pro-
gramat per a aquest dia Balas sobre 
Broadway, La història d’un teatre lliure, 
i un regal impagable: la filmació (VO 
amb subtítols en català) de l’especta-
cle amb el qual el National Theatre 
de Londres va celebrar fa uns mesos 
el 50è aniversari de la seva fundació. 
Per favor, no se’l perdin (Sala Cho-
món, 20.00 hores). És una ocasió úni-
ca. Un espectacle que va ser tota una 
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La Filmoteca ofereix 
dijous que ve tres 
sessions impagables

gesta: en viu i en directe, des de l’Oli-
vier Theatre, per a tothom, fins a 164 
actors en una successió de més de 
40 escenes del millor teatre. Maggie 
Smith, Joan Plowright, Ralph Fien-
nes, Ian McKellen, Ian Holm, Helen 
Mirren, Fiona Shaw, Judi Dench (can-
tant Send in the clowns), Derek Jaco-
bi i Michael Gambon (fent No man’s 
land de Pinter), Alan Bennet (inter-
pretant el professor en la millor es-
cena de la seva obra The history boys), 
Simon Russell Beale (disseccionant 
Hamlet), números musicals de My 
fair lady i de Guys and dolls, i el record 
de Laurence Olivier, Paul Scofield,  
Ralph Richardson, John Gielgud...  
 Tres hores de felicitat. Per cele-
brar-ho i no parar. Per aplaudir i no 
parar. Fins a arribar a casa. I encara 
més enllà. H

punta
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OLGA PEREDA
MÀLAGA

El de Màlaga no és un festival espe-
cialitzat en comèdia. Ahir va que-
dar clar quan el certamen va apujar 
el teló amb No llores, vuela, on la cine-
asta peruana establerta a Barcelona 
Claudia Llosa (Madeinusa, La teta asus-
tada) torna a parlar de la maternitat. 
Rodada amb nervi, encara que el re-
sultat és massa transcendent, greu i 
intens, la pel·lícula narra la història 
d’una mare que opta per allunyar-
se del seu fill. Filmada en anglès i 
al Canadà amb un repartiment in-
ternacional, la cinta s’estrenarà a fi-
nals d’any després d’haver estat ve-
nuda als EUA i Amèrica Llatina ha-
vent passat pel festival de Berlín. 

–¿Per què no ha volgut donar ni un 
respir a l’espectador?
–Per a mi era important parlar 
de moments intensos i difícils, 
d’aquells en què ens adonem de la 
nostra fragilitat. Generalment ens 
creiem que podem amb tot. No-
més quan ens passa alguna cosa 
som conscients de la nostra incapa-
citat de reacció, que res d’això es-
tà sota control. De totes maneres, 
la pel·lícula comença d’una mane-
ra asfixiant, però a poc a poc es va 
alliberant fins que hi ha una catar-
si final.

–A aquesta asfíxia hi contribuei-
xen molt els paisatges gelats del 

EFE / JORGE ZAPATA

33 Claudia Llosa, ahir al Festival de cine espanyol de Màlaga.

Canadà on la van rodar.
–Vam filmar enmig del no res. Lite-
ralment, a sobre de plaques de gel 
que es podien trencar en qualsevol 
moment. Però és que la pel·lícula 
parla d’això, de la fragilitat de la 
gent. Ens hem oblidat que a la vi-
da normal tots caminem sobre una 
placa de gel. ¿Què passa si es trenca? 
¿A qui recorrem? A les institucions 
públiques no. ¿A la religió? Doncs 
tampoc. ¿On ens agafem? A nosal-
tres mateixos. Tornem a udolar.

–El guió deixa clar que la maternitat 
no és el que ens venen, no és la feli-
citat extrema.  
–És clar, encara que crec que totes 
les mares són les millors mares que 
poden ser.

–¿No hi ha mares dolentes?
–Sí, però és el millor que poden fer. 
Són mares que estan al límit i que 
no solament busquen la supervi-
vència dels seus fills, sinó també la 
seva. Quan una mare actua mala-
ment, no ho fa com a resultat d’un 
pla malvat. El que passa és que la vi-
da les desborda i això és el millor 
que poden fer en aquell moment. 
Darrere de la sagrada maternitat 
s’amaguen les dones reals: les que 
deixen els seus països i els seus i se’n 
van a buscar la vida a fora. 

–Vostè va ser mare poc després de 
rebre l’Ós d’Or de Berlín per La teta 

asustada (2009). ¿Hi va influir per re-
alitzar una pel·lícula així?
–La maternitat està molt present en 
el meu cine. Des de Madeinusa, que 
en parlo, igual que a La teta asustada. 
No és que ara que sigui mare parli 
de la maternitat. En el món del ci-
ne, els directors no pretenem par-
lar de res en concret sinó que els te-
mes sorgeixen. 

–No llores, vuela també parla de per-
donar.
–Perdonar és un miracle.

–¿Ho hauríem de fer més?
–És molt difícil i els llibres d’histò-
ria ho demostren. No solem perdo-
nar. El que sí que solem fer és cul-
par l’altre, això sempre és molt més 
fàcil. 

–La cinta és una coproducció d’Es-
panya –que aporta el 80% del pres-
supost–, França i Canadà. Està pro-
tagonitzada per Jennifer Connelly 
i Cillian Murphy i s’estrenarà inter-
nacionalment. ¿Això és el que ha de 
fer ara el cine espanyol, creuar fron-
teres? 
–Sóc una directora peruana adopta-
da per Espanya i les meves pel·lícules 
sempre han tingut aquesta fórmu-
la, encara que parlin d’assumptes 
locals. Sincerament, no crec haver 
trencat cap esquema. La qüestió és 
plantejar-se quina història vols ex-
plicar i fer que arribi a tothom. H

«Tots estem 
sobre una 
placa de gel»
CLAUDIA LLOSA  Cineasta


