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DOLENTA

On està situat exactament,
l’utòpic setè cel en què tots
podríem tenir lliure accés a la
més completa de les felicitats?
Si seguim les passes que ens
marca Sisa a la seva precio-
sa cançó sobre aquesta mena
de paradís, ens podem aca-
bar fent un fantàstic embolic;
el cantautor galàctic afirma
que “el sisè cel està copiat del
cel setè que has engendrat
dins del teu cap”, i així no hi
ha forma d’arribar-hi. Però si
preguntem l’adreça a un an-
glosaxó, ens dirà directament
que el que ens cal no és pas
buscar el setè cel, sinó el novè
núvol: pels anglosaxons, és on
es localitzen aquests espais
que proporcionen tanta pleni-
tud. I va ser per això mateix
que l’estupenda i sempre in-
novadora i sorprenent autora
britànica Caryl Churchill va
posar el títol de Cloud nine a
l’obra escrita l’any 1979 que
ara ens presenta la companyia
Teatre de l’Enjòlit; la mateixa
que, fa uns mesos, i inspirada
per Darío Fo, ens convidava a
sortir del súper sense passar
per caixa a Si no ens paguen,
no paguem!! Evidentment,
cadascun de nosaltres té una
idea diferent de com podria

RAMON OLIVER

El colonialisme dels sexes,
vist des d’un bonic núvol

Sau canvia
de vestit

Temptats per
la Fura

L’APUNTADOR

I de domicili. I ja de pas, aprofita
per renovar interiorisme. Després
d’haver triomfat a la sala BARTS
i d’haver sigut vist ja per més de
vint-i-cinc mil espectadors, el
musical ‘Boig per tu’, dirigit per
Ricard Reguant i ple a vessar de
música de Sau (s’ha editat també
un completíssim doble CD de l’es-
pectacle), s’ha traslladat al Borràs
fins al maig. I la mudança ha servit
també per canviar completament
el vestuari i l’escenografia: el
decorat llueix ara més ple de color
que mai. TEATRE BORRÀS. PLAÇA
URQUINAONA, 9.

La cita és avuimateix, divendres
21/3, a les 20.30h i a la Biblioteca de
Catalunya. Compodreu comprovar,
teniu les hores comptades si no us
voleu perdre ‘Temptacions’, la singu-
lar proposta que la Fura dels Baus ha
preparat com a acte d’obertura del
X Festival BBVA deMúsica Religiosa
de Vic. Sota la direcció deMiki
Espuma, els furers ens oferiran una
videoperformance que vol ser una
mena de reflexió audiovisual sobre
l’obsessió per l’èxit i el pànic davant
el fracàs característics del nostre
context social. I ateses les arrels del
festival, l’omplen d’imatges farcides
d’un simbolisme religiós que potser
alsmés ortodoxos de vosaltres no
us semblarà gaire catòlic. Amanca
d’una papessa, la Fura compta amb
la col·laboració de l’actriu Vanessa
Papa. BIBLIOTECA DE CATALUNYA.
HOSPITAL, 56.

ser el seu setè cel (o el seu no-
vè núvol), depenent de quins
siguin els seus gustos i ten-
dències. Però qui conegui una
mica el compromís ideològic
que caracteritza l’autora de
Lluny i Un nombre no s’estra-
nyarà gens ni mica que ella, i
segons les seves pròpies pa-
raules, el situï en una societat
del tot descentralitzada, gens
autoritària, plenament socia-
lista i en la qual no quedi cap
mena de rastre del sexisme
discriminador. Us sentiríeu a
gust, dins el seu núvol?

Memòries d’Àfrica

Que diguin el que vulguin; qui
no ha sigut ciutadà de primera
d’una gran potència colonial
no sap el que s’ha perdut! Que
bé es podia viure –posem per
cas– al continent negre, gau-
dint de les teves possessions
territorials i envoltat per un
munt de criats que es passaven
el dia amb el bwana a la bo-
ca! Llàstima d’aquests negres
díscols i no tan servicials com

els altres que de tant en tant
feien baixar del setè cel les au-
toritats colonials amb les se-
ves petites revolucions! D’això
ens en podria parlar molt bé el
Clive, l’administrador britànic
al servei de Sa GraciosaMajes-
tat la reina Victòria que, i en
companyia de la seva família,
se’ns presenta al primer acte
de l’obra; aquell que té lloc per
terres africanes i a les acaba-
lles del segle XIX. Per cert: no
us estranyi si la Betty, la dona
d’en Clive, es mostra a l’esce-
nari amb l’aparença d’un ho-
me: tal com ho veu Churchill,
si el personatge l’interpreta un
actor i no una actriu és perquè
la Betty no es pot valorar a ella
mateixa com a dona; perquè
ella vol ser només allò que els
homes volen que sigui. Per la
mateixa raó, si el criat negre
Joshua té un rostre completa-
ment blanc és perquè, com ell
mateix diu, encara que la seva
pell sigui negra, la seva àni-
ma és blanca. O com amínim
vol ser-ho amb totes les forces,

LA SEMPRE REBEL CARYL CHURCHILL PRESENTA UNA COMÈDIA

BRECHTIANA QUE VIATJA A TRAVÉS DEL TEMPS

perquè s’ha fet del tot seus els
valors colonials que li han in-
culcat els blancs.

Dos miralls cara a cara

Així és com vindrien a fun-
cionar els dos actes de
l’obra, segons explica la
mateixa companyia. Al co-
mençament del segon acte
ens veiem de cop i volta ubi-
cats en ple segle XXI, enca-
ra que, curiosament, quan
ens trobem els personatges
que arriben des de l’altra
banda del mirall sembli que
per a ells només han pas-
sat vint-i-cinc anys de res.
Com diu la directora Glòria
Balañà, quan del teatre de
Churchill es tracta, cal obli-
dar-se del tot del realisme
naturalista i pensar més avi-
at de la manera com Bertolt
Brecht feia servir el distan-
ciament i l’humor per por-
tar l’espectador cap a la re-
flexió. I a l’hora de fer-nos
reflexionar, Churchill ha
tingut molt present les pa-
raules de Jean Genet, quan
considerava que l’opressió
colonial i l’opressió sexual
(veritable nucli central del
text) vénen a ser la mateixa
cosa; al cap i a la fi, les dues
són exercides per la mateixa
mena de poder.

Cartell delmusical ‘Boig per tu’.

La companyia Teatre de l’Enjòlit interpreta aquest text que compara l’opressió colonial amb la sexual.

EL SETÈ CEL

DE CARYL CHURCHILL. DIR.: GLÒRIA BALAÑÀ I ALTIMIRA. CIA. TEATRE DE L’ENJÒLIT.
INT.: ALBERT ALEMANY, ELIES BARBERÀ, JENNY BEACRAFT, ARNAU MARÍN, MARTA
MONTIEL, LLUÍS OLIVÉ, TERESA URROZ. DATA: FINS AL 13/4. LLOC: SALA BECKETT.
CA L’ALEGRE DE DALT, 55. METRO: JOANIC (L4). TEL.: 932 845 312. PREU: 18€.
HORARI: DE DC. A DS., 21.30H; DG., 18.30H.


