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PARAULES CONTRA FRANCTIRADORS J. BORDES

omés van ser quatre funcions pe-
rò de gran intensitat. Els veïns de
la ciutat de Sarajevo, agermanada

amb Barcelona des del conflicte dels Bal-
cans, estan molt agraïts al suport polític,
moral i econòmic de ciutats com Barcelo-
na i Sabadell per a la reconstrucció de la
ciutat. Catalunya ja col·laborava amb Sa-
rajevo durant els 1.000 dies de l’assetja-
ment. En cada dia d’aquell malson, Ka-
merni Teatar sempre va obrir i va oferir
una funció al seu públic. En les millors
condicions possibles que permetia el set-
ge. No era gens fàcil. El forn veí del teatre
va ser l’objectiu d’un dels primers bombar-
dejos serbis. Els franctiradors tenien con-
trolat aquell carrer i, per aquest motiu, ac-
tors, tècnics i espectadors es jugaven la vi-
da per anar al teatre. Aparentment, res
més innecessari per sobreviure però que,
en realitat, va carregar de moral i de capa-
citat de resistència. Es van acabar constru-
int túnels i habilitant la porta del darrere
per evitar les bales assassines. Per Borja
Sitjà, director artístic del Romea, el valor
d’aquest teatre, a més, és que sempre van
mantenir-se fidels a la idea de l’art, “mai
van anar en contra de ningú”. Van seguir
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Kamerni Teatar 55 ha impactat amb el drama ‘La
nit d’Helver’ al Teatre Romea, dins del Grec

Un món millor
és possible

representant muntatges dels grans autors i
peces contemporànies fugint d’un teatre
que clamés a la violència o a res més que
no fos l’esperit de la tolerància.

Quan es va acabar el conflicte, el Ka-
merni es va reconstruir mantenint fidel el
seu desig de donar veu a tothom (també
als que compartien passaport amb els an-
tics agressors de la ciutat). Un dels primers
títols, i que avui encara ressona, és La nit
d’Helver, una peça escrita per un autor po-
lonès, Ingmar Villqist, que imagina una
mare conscient del risc del nazisme men-
tre el seu fill deficient juga i es vesteix amb
l’uniforme dels invasors. L’amor de la mare
cap al fill dirigirà la trama a un final tràgic
que potser rescata un fil de dignitat: poder
decidir el futur propi per sobre de l’ame-
naça dels altres. El que probablement deu-
ria aixecar més controvèrsia en aquell
muntatge estrenat fa onze anys (i que,
puntualment, s’ha pogut veure al Romea)
és que la mare bondadosa, generosa, reso-
lutiva era l’actriu sèrbia Mirjana Karano-
vic. Ermin Bravo interpreta el paper d’un
noi que viu enganyat i que, a vegades, pre-
fereix fer veure que no entén les coses per
poder disfrutar dels seus petits plaers amb

els soldadets i les caixes de tresors. L’obra
és d’una gran cruesa i deixa impactat l’es-
pectador, però la pega és que hi ha un ex-
cés de melodrama, innecessari perquè la
trajectòria vital d’aquesta mare i d’aquest
fill que intueix el primer enamorament ja
és prou escruixidora. De fet, probable-
ment la trama seria més interessant si es
poguessin descobrir els punts foscos de la
mare, les seves pors per emprendre un
viatge de valentia i determinació.

Borja Sitjà, que va ser director del Festi-
val Grec durant 7 anys, havia intentat di-
verses vegades portar aquesta companyia
al cartell, sense sort. Aquest cop, la possi-
bilitat ha donat fruits. De fet, Kamerni
Teatar ja havia fet una representació en se-

om es pot escriure d’una trama de
la qual no es pot conèixer gaire
res? Aquest era el repte que es va

trobar la dramaturga canadenca Carole
Fréchette amb el seu Penso en Yu. Es va ob-
sessionar i només va ser capaç de narrar
des de la primera persona del singular: què
feia ella mentre succeïa l’atac dels soldats
als joves estudiants de Tiananmen? Què li
escriuria a l’heroi (?) que va llançar els ous
plens de pintura al rostre de Mao? A partir
del seu retrat (si no veritable, sí que cre-
ïble: el pòster de Mao va passar de presidir
menjadors de pisos d’estudiants de la tran-
sició a ser un element símbol de la repres-

C Yu va ser un heroi
o un inconscient?

CRÍTICA JORDI BORDES

sió cultural) es comprova com la realitat
no és no és només del color que un la veu.
Que té molts prismes i que cal estar atents
a les altres mirades. El treball de Fina Rius
és molt generós, de desgast. Pep Ferrer re-
peteix el paper antagonista d’Afterplay (un
preciós muntatge, també dirigit per Imma

Colomer, sobre una dramatúrgia de Brian
Friel inspirat en personatges perdedors de
Txèkhov), ara amb un aire de tolerància
enigmàtica i l’ombra d’un fill deficient en
una residència. Finalment, Mar Ulldemo-
lins és una desperta i animosa xinesa estu-
diant de francès. Un bon contrapunt que
esclata, sobretot al final. Ella es revela com
una entusiasta de la llibertat d’expressió,
sempre des de la tolerància però que, en
canvi, té clar que a la Xina hi ha accions
que no són gens recomanables.

Què es pot dir al company que va llan-
çar ous carregats de pintura al rostre de
Mao? Com s’hi pot solidaritzar després
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nyal d’agraïment a Sabadell. Avui, els im-
pulsors d’aquesta necessària retrobada
cultural asseguren que Sarajevo continua
necessitant ajuda perquè la situació labo-
ral és deplorable amb un atur proper al
50% i uns sous molt baixos que impedei-
xen que aquesta ciutat, bressol de convi-
vència cultural a Europa (el Papa la va
identificar com la Jerusalem d’Europa),
surti de la misèria. Iugoslàvia té molt pre-
sent la lluita fratricida. Ahir mateix, per
exemple, es va fer arreu un acte recordant
els 8.373 homes desapareguts a Srebrenica
Com deia el director del La nit d’Helver,
Dino Mustafic, cada 50 anys reapareix la
bèstia feixista per esclafar Sarajevo i les al-
tres ciutats dels Balcans. ❋

Desordre
apocalíptic El final
del muntatge no
guarda ni un bri
d’esperança, és
fatídic. El feixisme
va segar tantes
vides com va poder.
ILARIA COSTANZO

dels seus 17 anys de presó? Amb quina de-
terminació van fer una acció que podia
comprometre els milers d’estudiants que
mantenien la seva resistència pacífica?

Al final, el que compta és la confiança
que es genera entre els desconeguts en un
pis a mig muntar del Quebec. Una sopa
segella més amistat i confiança que cap ac-
te de rebel·lió. La fragmentació de la dra-
matúrgia, mostrada embastada, sense ar-
rodonir els trajectes dels personatges, car-
rega i fa poc atractiu el muntatge tot i que
manté el misteri del cas d’aquells tres nois
empresonats i el vincula amb el còmode
oblit occidental. ❋

PENSO EN YU
Carole Fréchette

Directora:
Imma Colomer
Intèrprets:
Pep Ferrer, Fina
Rius, Mar
Ulldemolins

Lloc i dia:
Divendres, 3 de juliol
(fins al 26) a la Sala
Beckett

La banda sonora de les ciutats
l Ballet C de la B busca connexions impossibles per atrapar la

realitat. Ara, com si d’un treball sociològic i documental dels de
Rimini Protokoll es tractés, analitzen el paper de les bandes mu-
nicipals a les ciutats, l’espai on els amants de la música surten a
compartir música i deixar-se veure pel veïnat i alhora provar
d’accedir al món professional. Els que en tenen prou amb aquest
exhibicionisme ben entès local, resten com figures extemporals,
que caduquen sense que se n’adonin però que esdevenen marca
identitària inconfusible.

EN AVANT, MARCHÉ!
BALLETS C DE LA B
Direcció: Frank van Laecke i Alain Platel.
Dia i lloc: Fins avui (20.30 h) a la Sala Fabià Puigserver del Teatre
Lliure.

Eòlia consolida una companyia
’escola Eòlia ha presentat en l’esfera professional els espectacles

de final de curs amb la intenció de construir una petita compa-
nyia. Ara hi tornen amb exalumnes de les diverses promocions
del centre. La Cristina, una especialista en l’alimentació antiga,
convida un grup d’amic, a qui fa anys que no veu, a una vetllada
exclusiva amb la qual s’inaugura un cicle de sopars amb els plats
principals basats en ingredients prehistòrics. Contents de retro-
bar-se, recordaran el seu passat comú sense imaginar el que està
a punt de passar. Perquè... qui són en realitat aquests convidats?
Per què han coincidit en aquesta vetllada una arqueòloga, una
traductora d’àrab, un enginyer convertit en missioner, una co-
operant d’una ONG, una reportera, un fotògraf de guerra i un
aviador militar? Intriga assegurada.

DIGUE’M LA VERITAT
Pablo Ley
Direcció: Josep Galindo.
Dia i lloc: De dimarts a dissabte (20.30 h) al Museu d’Arqueologia.

Un ‘Bluf’ espectacular
a Calòrica, que es va atrevir a fer broma del futur deplorable

del treball en els joves (Sobre les feines de merda), presenta la
producció guanyadora del Quim Masó 2014. La proposta és
gamberra i explosiva en bona part perquè parteix dels referents
de la novel·la gràfica. La colla d’actors insisteixen a parlar als es-
pectadors d’una vida mediocre que no era la imaginada anys en-
rere. Segons la tesi del muntatge, en una tria hi ha una pèrdua. 
Tornen les malles (en les cames d’un cantautor) que ja reivindi-
caven els superherois de La Hydra (Utilitat programada).

BLUF
La Calòrica
Dia i lloc: Del dijous al diumenge (20.00 h) a la Sala Pina Bausch del
Mercat de les Flors.
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UNA TRIA PEL GRECJ.B.

Passeig
Recuperem
l’Arnau

ins de la festa ma-
jor del Raval hi ha
programada una
acció per diumenge
vinent que permet
conèixer la història
de l’Arnau (1894-
2004) i on s’explica-
ran, entre d’altres,
els fets del 19 de ju-
liol de 1936 i la des-
trucció de la presó
Reina Amàlia. 
Dia i lloc: 19 de
juliol. 11.30 hores
sortida al Mercat de
Sant Antoni,
cantonada Ronda
Sant Pau.

D

Increïble!
L’espectacle es va
estrenar a
Temporada Alta la
tardor passada
LLUÍS SERRAT 


