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La galeria Xavier Fiol promou el 
debat sobre l’art contemporani
Comencen el proper dijous, dia 24, amb 
una primera taula rodona del cicle al qual 
han posat per títol ‘Amics de paraula’. El 
galerista Xavier Fiol, propietari de l’espai 
del carrer de Sant Jaume de Palma, vol 
promoure el debat sobre l’art contempo-
rani i tots els aspectes que l’envolten. Per 

això, a la trobada inicial, farà seure a la tau-
la el col·leccionista i advocat José María 
Lafuente, el comissari d’exposicions i crí-
tic d’art Fernando Gómez de la Cuesta, 
l’artista Fernando Megías i el poeta Àngel 
Terron. El diàleg començarà a les 19 h i és 
obert a tothom.CULTURA

resetes a Xile, i tots dos ho recordà-
vem amb la mateixa connexió, la 
mateixa màgia”, explica Cruz. La 
fascinació per les teresetes és el que 
ha inspirat la creació d’aquesta obra.  

Amb aquest espectacle experi-
mental que mescla la dansa, el teatre 
d’objectes i la performança, Au 
Ments confronta la mortalitat que 
representa la protagonista amb la 
immortalitat que són els seus tite-
lles, testimonis del fatal assassinat. 
És per aquest motiu que l’obra co-
mença amb l’escena del crim. Els ni-
nots de pedaç s’aixequen adolorits i 
cerquen la manera de despertar la 
seva creadora per refer el cas, contar 
la seva història i trobar-ne els assas-
sins, que en la vida real no foren con-
demnats. 

L’obra es converteix així en un ac-
te de justícia. “També és un home-
natge a un personatge que va tenir la 
força i l’entusiasme de dur els nins 
a un món màgic”, explica Cruz, “que 
després de  la mort del seu marit es 
va refugiar en les teresetes i el món 
dels infants”. “I ho va fer amb molt 
pocs recursos, en una illa on no hi 
havia res”, afegeix. Amb aquest es-

pectacle, la companyia rescata de 
l’oblit i reivindica com a cre-

adora una dona, la mort de 
la qual s’arxivà “en un 

temps de confusió, de 
canvi polític i de mul-

titud de casos sense 
resoldre”, recorda 
l’artista. “Per  mi 
és molt impor-
tant també la mi-
rada del nin en 
tot el que succeí: 
és la innocència 
contra la crueltat 

d’una realitat 
dantesca”, explica 

Cruz. 
Més enllà de l’ar-

tista i de la seva mort, 
s’indaga en els fets tu-

multuosos que varen mar-
car una època. L’aïllament, el 

bon temps i la connivència del 
règim franquista convertiren Eivis-
sa en un lloc ideal per al refugi de 
simpatitzants nazis que havien esca-
pat d’Alemanya i dels judicis de Nü-

Au Ments reviu 
‘La dolça Ingeborg’

La companyia xilenomallorquina du a escena un 
misteriós assassinat ocorregut a Eivissa el 1977

remberg. Es creu que el marit d’In-
geborg era un d’ells i que aquí rau el 
mòbil del crim: l’actriu morí a mans 
dels seus compatriotes, segurament 
perquè disposava de “massa” infor-
mació que els podia delatar. 

Dramatúrgia 
La dolça Ingeborg és una creació 
col·lectiva que es va gestar a Xile, 
gràcies als ajuts d’Iberescena. Car-
les Domènech ajudà en la recerca 
d’informació. La dramaturga Nona 
Fernández va enganxar totes les pe-
ces del guió i Eduardo Jiménez i An-
drea Cruz elaboraren les teresetes i 
l’escenografia. 

La banda sonora de l’espectacle, 
creada per José Miguel Puigserver 
(el prehome indefinit) hi té un paper 
cabdal. “Es tracta d’un collage so-
nor”, diu Cruz, fet amb diferents 
trossos de documents, de referents 
històrics, ja sigui assassinats de 
l’època o personatges femenins, 
amb un aire de terror, i de vegades 
policial, que també intercala textos 

MARGALIDA BONNÍN 

Dalt Vila, 26 de juliol de 
1977. Ingeborg Schaefer 
és misteriosament as-
sassinada a ca seva, al 
número 8 del carrer 

Santa Maria. L’arma del crim és una 
màquina d’escriure i els únics testi-
monis, les seves teresetes, que han 
quedat espargides per terra.  

El macabre assassinat sense re-
soldre, que va passar a la història 
com “el crim de les teresetes”, ha 
inspirat la companyia de dansa i te-
tre Au Ments per a l’espectacle La 
dolça Ingeborg, que s’estrenarà a 
l’Estat el proper 2 de maig en el marc 
de la 25a Fira de Titelles de Lleida.  

Amb la representació al festival 
de Ponent es tanca un cercle. Preci-
sament, fou a Lleida on Andrea Cruz 
–intèrpret i codirectora de l’obra– va 
conèixer la història d’Ingeborg. El 
periodista i fotògraf Carles Domè-
nech li relatà els fets: durant els anys 
70, després de la mort del seu 
marit, la dolça Ingeborg, 
una actriu alemanya 
que s’havia traslla-
dat a Eivissa als 
anys 50, va 
crear un tea-
tret de tere-
setes al 
qual cada 
cap de 
setmana  
assistien 
com a es-
p e c t a -
dors els 
nins i les 
nines del 
p o b l e .  
Quan era in-
fant, el mateix 
fotògraf havia 
estat un petit es-
pectador de les obres 
d’Ingeborg. Anys més 
tard s’assabentà de la seva 
mort violenta, que va quedar sense 
resoldre. “De petita, jo també vaig 
ser espectadora dels teatrets de te-

Reportatge

DANSA I TEATRE 
Au Ments estrenarà l’obra el 
proper 2 de maig a la Fira de 

Titelles de Lleida. AU MENTS

Justícia 
L’obra esdevé 
un homenatge 
a  Ingeborg 
perquè la 
rescata de 
l’oblit

de Tomeu Gomila, l’altre integrant 
de la companyia. 

Andrea Cruz hi mescla el movi-
ment corporal amb la manipulació 
dels titelles gràcies a un sistema de 
politges. Els ninots són personatges 
simbòlics: el doctor Heim (també 
conegut com doctor “mort”, un dels 
nazis més cercats, que també cone-
gué la protagonista), els suposats as-
sassins, el pallasso gogó, que era un 
dels personatges preferits dels in-
fants, etc.  

Després de la seva estrena a Xile 
l’any passat, La dolça Ingeborg dó-
na el sus a l’Estat amb l’estrena a 
Lleida. La participació en la 25a edi-
ció d’aquest esdeveniment interna-
cional suposa un tret de sortida per-
què l’espectacle pugui girar arreu del 
món.  Després, és probable que es re-
presenti a les Illes Balears i que hi 
hagi l’oportunitat de visitar Eivissa. 
Amb aquest personatge, Andrea 
Cruz acabarà la seva relació amb la 
companyia Au Ments i iniciarà el seu 
projecte escènic en solitari. e
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‘El crim de les teresetes’
M. B.  

SA POBLA. Hi ha molt poca informa-
ció disponible sobre el que fou cone-
gut com ‘l’assassinat de les terese-
tes’. Ingeborg Schaefer va anar a 
viure a Eivissa amb el seu marit, 
Frank el Punto, qui va ser un artis-
ta de cert reconeixement a l’època. 
Quan es va posar malalt, la seva do-
na, que havia estat actriu a Alema-
nya, va dedicar-se a confeccionar te-
resetes de pedaç, amb les quals en-
tretenia el seu home. Quan ell morí, 
l’any 1972, Ingeborg va obrir un te-
atret de titelles de guant a casa seva, 
al número 8 del carrer de Santa Ma-
ria de Dalt Vila. Anunciava les actu-
acions penjant cartells per la ciutat, 
i els dissabtes i diumenges a la tarda 
duia a terme les representacions de 
contes infantils que ella mateixa es-
crivia amb la seva màquina d’escriu-

re: El pallasso gogó, El peix d’or, 
La serp blanca... El seu teatret, 
dels primers a l’època, va tenir 
una gran acceptació entre els 
nins i nines de la ciutat. Les re-
presentacions varen posar punt 
final amb l’assassinat d’Ingeborg 
la matinada del 26 al 27 de juliol 
a cops de màquina d’escriure. La 
policia va trobar-ne el cos estès 
a terra, envoltat dels seus ninots. 
Una de les poques referències de 
l’època que trobem sobre la mort 
d’Ingeborg és un article publicat 
a La Vanguardia l’agost de 1977 
en què es relata la detenció de dos 
germans sospitosos de l’assassi-
nat. Mai es va saber qui va plani-
ficar el crim. Foren, segurament, 
les mateixes persones que just 
abans o després de l’assassinat es 
van cuinar i menjar una truita a 
casa de la seva víctima.e

Teatret 
En quedar 
vídua, 
Ingerborg obrí 
un petit teatre 
de titelles a 
casa seva

Poniatowska donarà un 
manuscrit al Cervantes
Dos dies abans de recollir el premi Cervantes, 
i com és tradició des del 2006, l’escriptora 
mexicana Elena Poniatowska dipositarà el 
seu llegat personal a la caixa de seguretat de 
l’Institut Cervantes. L’autora va anunciar 
ahir que hi deixarà un manuscrit, tot i que no 
va revelar a quina de les seves obres pertany.

Prince torna a Warner 
després de 18 anys
Prince torna a fitxar amb la discogràfica War-
ner després de 18 anys. El 1996 el músic nord-
americà es va canviar el nom i va arribar a es-
criure’s la paraula esclau a la cara per renegar 
de la companyia i ara hi ha firmat un nou con-
tracte que inclou un nou disc i una edició re-
masteritzada de l’àlbum Purple rain.

vitals; llançaments de guitarra 
elèctrica de Mürfila per acompa-
nyar la ràbia; una ampolla d’aigua 
per omplir de llàgrimes el plàstic 
d’un bressol d’hospital; una càme-
ra i un micròfon per filmar i com-
partir els somnis. Una actriu carre-
gada de coratge (Gemma Brió) que 
no vol ser Medea, una altra actriu 
(Tàtels Pérez) que és totes les veus 
que acompanyen una mare per un 
màster accelerat per la vida i la 
mort. Totes tres sota un núvol de 
polietilè conjurades contra un des-
tí com les bruixes de Macbeth. 

I de què va Llibert? El que sor-
prèn d’aquest text magnífic –molt 
ben controlat en la seva voràgine 
emocional per la direcció de Nor-
bert Martínez– és que no hi ha una 
resposta unívoca com podria de-
duir-se de la circumstància tràgi-
ca que posa en marxa el drama. Se-
ria equivocat concedir a la decisió 
final –explicada amb generositat, 
profunditat i honestedat– tot el 
protagonisme. L’eutanàsia no pot 
acaparar una obra que és antitrà-
gica. Medea no és aquí, ni se l’espe-
ra. Llibert també és la tossuderia 
del pensament rutinari: l’abusiu 
preu del tiquet del pàrquing de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron.e

L’actriu Gemma Brió és l’autora de l’obra i encapçala el trio 
d’intèrprets de Llibert. FELIPE MENA

Llibert 
BIBLIOTECA DE CATALUNYA 
17 d’abril 
 

J.C.O. 

Llibert cal projectar-la cap 
al futur. Multiplicar 
l’obra en altres llengües, 
que la interpretin altres 
actrius; que l’assimilin, 

la comprenguin i la sentin amb la 
mateixa intensitat lluny de l’ombra 
del psicodocudrama. El text de 
Gemma Brió té identitat universal 
per la valentia de la seva escriptu-
ra. Amb predomini de la narrativa, 
aconsegueix el rar equilibri entre la 
distància de la ironia, la crítica i la 
contemporaneïtat, i la proximitat 
de les grans i petites emocions. 
L’espectador es veu sacsejat per 
una experiència que no deixa cap 
estímul al descobert. El cervell sac-
sejat, el cor encongit.  

Diàlegs construïts amb dues pa-
raules, “Sí” / “Comprenc”, que 
creixen al cap com una llavor se-
màntica de complexes decisions 

Crítica

La tossuda realitat de la 
mort (o la vida) que no vol 

ser tragèdia
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