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Pep Ferrer, Fina Rius i Mar Ulldemolins, sota l’atenta mirada del president Mao. FOTO: DAVID RUANO

IMMA COLOMER DIRIGEIX AL FESTIVAL GREC UN TEXT DE LA PREMIADA CANADENCA CAROLE

FRÉCHETTE QUE ENS RECORDA LA IMPORTÀNCIA DELS GESTOS SIMBÒLICS QUE DESTRUEIXEN VIDES

Una taca al rostre del gran timoner
pot acabar sortint massa cara

Tot va ser llegir la notícia
i tornar a rememorar els
dies de la seva joventut.
Com tantes altres persones
nascudes al voltant de la
mateixa època (en el seu
cas, a la Mont-real del 1949),
l’escriptora Carole Fréc-
hette va viure una joventut
marcada per la lluita femi-
nista i la radicalitat política.
I com tantes altres persones
que encara no havien ni
complert els vint anys quan
va arribar el Maig del 68,
Fréchette va passar també
la seva etapa de fascinació
perMao Zedong, el Gran
Timoner (així és com se
l’anomenava habitualment)
que havia fundat la Repúbli-
ca Popular de la Xina, que
havia convertit el seu Llibre
roig en la nova bíblia d’una
gran part dels intel·lectuals
d’esquerres i que en aquells
moments liderava una Re-
volució Cultural que –això,
els intel·lectuals d’esquerres
van trigar uns quants anys
a entendre-ho– estava des-
tinada a provocar sinistres
conseqüències. Tot això li
va venir al cap a Fréchette
quan, el 2006, es va trobar

llegint al diari la notícia de
l’alliberament de Yu Don-
gyue, un noi que, juntament
amb dos companys seus,
havia sigut detingut durant
els dies de la revolta de Ti-
annamen per haver llançat
uns ous plens de pintura a
un retrat del difunt presi-
dent Mao. El Yu s’havia
passat ni més ni menys que
disset anys enrajolat (en
el moment de sortir en tenia

trenta-vuit, i els maltractes
rebuts en captivitat i les
llargues temporades en cel-
les d’aïllament n’havien fet
un malalt mental) per culpa
d’aquell acte que, més enllà
del seu simbolisme, no im-
plicava cap acció violenta. I
del qual la immensa majoria
dels seus compatriotes no
en van arribar a saber res,
gràcies a la intervenció de la
fèrria censura.

Tres destins i una obsessió

Serveix d’alguna cosa fer un
gest de revolta que comporti
un sacrifici personal tan
gran? Però, d’altra banda,
¿no és cert que aquest gest

transgressor té un caràcter
sacríleg enormement pode-
rós? Fréchette va començar
a donar voltes a aquestes
idees mentre recopilava més
i més informació entorn del
cas. I llavors ho va veure
clar: havia d’escriure una
obra sobre el tema. Però no
pas una obra de teatre docu-
ment, sinó una obra protago-
nitzada per tres personatges
de ficció (tot i que la Ma-
deleine, la dona que acaba
deixant-ho tot de banda per
investigar el cas del Yu, sí
que té quelcom d’alter ego
de l’autora) en què la histò-
ria amb majúscula vingués a
barrejar-se amb les històries
amb minúscula d’aquests
tres protagonistes. Al costat
de la Madeleine hi tenim el
Jerémie, un esperit solitari
marcat també per la fatalitat
d’una existència tràgica. I
rebent classes de francès hi
ha la Lin, que, com el seu
nom indica, és xinesa.
Però que, com tants altres

xinesos, no en vol saber
res del passat i les seves
misèries, i només pensa en
com solucionar el seu fu-
tur d’immigrant. Per cert,
darrere els ulls esquinçats
de la Lin hi ha la mateixa
Mar Ulldemolins que acaba
d’enlluernar a Incerta glòria.
I que s’incorpora així a
l’equip (els seus companys
de repartiment i la seva
directora) que ens va oferir
l’estupenda Afterplay.
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DE CAROLE FRÉCHETTE. DIR.: IMMA COLOMER. INT.: FINA RIUS, MAR
ULLDEMOLINS, PEP FERRER. DATA: DE L’1 AL 26/7. LLOC: SALA BECKETT. CA
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VORÒNIA

Donar el tret de sortida d’un

festival d’estiu tot proposant-nos

un viatge a l’infern (que, en contra

del que es pugui pensar, sovint no

és cap espai metafísic sinó que està

situat en punts ben localitzables

del nostre planeta) pot semblar

una decisió agosarada. Però, si

aquest viatge el fas en companyia

d’una formació tan eclècticament

creativa –des de fa una dècada,

hi treballen plegats ballarins,

literats, directors de cinema ,

fotògrafs…– com ara La Veronal,

pots estar segur que el viatge, a

més amés d’infernal, resultarà del

tot estimulant. Ja fa bastant temps

que La Veronal ens ofereix una

sèrie d’espectacles que evoquen

escènicament regions o ciutats

que es troben sobre la superfície

de la terra. Però amb aquest

muntatge inaugural del Grec 2015

ens vol fer baixar fins a la cova

més profunda del nostremón: la

cova de Vorònia, situada al Caucas

occidental. A dos quilòmetres sota

terra, i seguint unamica les passes

del Dante de ‘La divina comèdia’,

potser ens podrem trobar cara a

cara amb el Mal en estat pur, el

concepte al voltant del qual gira

en granmesura aquesta proposta.

La Veronal témolt presents les pa-

raules de Georges Bataille quan va

afirmar que “Ser en el mal significa

sempre anar al més lluny possible”.

Però també ha tingut en compte

aquella altra afirmació d’Ingmar

Bergman segons la qual “Tenir fe

és com estimar algú que és allà

fora, entre les tenebres, i que no

apareix permolt que el cridem”.

I és que també la religió i la idea

de Déu (aquest Déu imaginat des

de lesmés diverses religions com

unamena de bé absolut) fan acte

de presència en aquesta fosca

cova que alhora té quelcom de

cova de Plató i que s’anirà omplint

d’unes inquietants imatges plenes

de simbolisme. DIR.: MARCOS
MORAU. COREOGRAFIA: MARCOS
MORAU, EN COL·LABORACIÓ AMB
ELS INTÈRPRETS. DRAMATÚRGIA:
PABLO GISBERT-EL CONDE DE
TORREFIEL. LA VERONAL. DATA: 1 I
2/7. LLOC: TEATRE GREC. PG. SANTA
MADRONA, 36. METRO: POBLE
SEC (L3). TEL.: 933 161 000. PREU:
16-28€. HORARI: 22H.

PREMIS I CÀSTIGS

El Grec 2015 ens ofereix la primícia

del nou espectacle de T de Teatre.

Que, com tots els seus, de ben

segur que està destinat a tenir

un llarg recorregut. I que, com

acostuma a ser també costum de

la casa, parteix de l’afany de col·la-

boració amb noms representatius

de la dramatúrgia contemporània

que la companyia ha demostrat

gairebé des de sempre. Aquest

cop, però, T de Teatre se n’ha

anat a buscar el seu dramaturg

unamica més lluny de l’habitual.

Concretament, a l’Argentina. Per

aquelles terres, Ciro Zarzoli és

considerat tant un brillant director

de textos aliens com un notable

autor dotat de gran originalitat i

sentit de l’humor. Quelcom que

T de Teatre va poder comprovar

quan Zarzoli va presentar a Madrid

el seu reeixit espectacle ‘Estado

de ira’, en què el teatre dins del

teatre i l’ofici d’actor tenen un

especial protagonisme. Precisa-

ment el mateix que tenen alhora

en aquesta comèdia que vol ser

també unamena de reflexió sobre

els mecanismes associats a la

representació teatral.

DRAMATÚRGIA I DIR.: CIRO ZARZO-
LI. T DE TEATRE. INT.: IVAN BENET,
MAMEN DUCH, MARTA PÉREZ,
CARME PLA, ALBERT RIBALTA,
JORDI RICO, ÀGATA ROCA, MARC
RODRÍGUEZ. DATA: DEL 2 AL 5/7.
LLOC: TEATRE LLIURE. PG. SANTA

MADRONA, 40. METRO: POBLE
SEC (L3). TEL.: 932 892 770. PREU:
26€. HORARI: 20.30H.

LA CIUTAT NO ÉS VOSTRA

D’acord: Lluís Homar ha sabut com

convertir-se magistralment en tots

els personatges de ‘Terra baixa’.

Però, fa uns mesos, la Companyia

Solitària va saber també com

sintetitzar l’obra de Guimerà en

un únic monòleg titulat ‘Quietud

salvatge’. Ara, la formació

reincideix en el monòleg. Però

aquest cop sense referents clàssics

pel mig. Aquest cop l’únic referent

és el brunzit nocturn que li arriba

al Jàson des dels carrers de la

seva estimada Barcelona. Aquest

brunzit, tranquil·litza o amenaça?

Té a veure amb un esclat d’eufòria

col·lectiva o un de violència des-

tructora? I si resulta que Barcelona

s’ha tornat una gran enemiga?

DRAMATÚRGIA: ALEIX AGUILÀ.
DIR.: JÚLIA BARCELÓ. INT.: PAU
VINYALS. SENSE DATA DE COMIAT.
LLOC: CÍRCOL MALDÀ. C/ DEL PI, 5.
METRO: LICEU (L3). TEL.: 931 647
778. PREU: 14-20€. HORARI: DE
DC. A DS., 20.30H; DG., 19H.

+ estrenes

La Veronal, pel camí de l’infern.
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