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La icònica pel·lícula Dan-
zad, danzad malditos,
(1969) de Sydney Pollack
ficcionava sobre les mara-
tons de ball dels anys 30,
en què es premiava aque-
lla parella que aguantés
més temps sense descan-
sar. Ara, una jove compa-
nyia estrena La pista, que
arrenca del mateix imagi-
nari, amb quatre parelles
de ball a escena. L’obra va
guanyar la cinquena edi-

ció de la Beca Desperta de
la Nau Ivanow i s’ha gua-
nyat el dret a representar-
se dins del DespertaLAB
fins al 5 de juliol. El projec-
te, paral·lelament, va inte-
ressar al director del Tea-
tre Gaudí Barcelona, Ever
Blanchet que els ha
produït el muntatge. Fa-
ran temporada a partir del
9 de juliol i fins a l’agost.

La pista explora en l’es-
gotament físic de les per-
sones que participen en
aquella marató i en la fron-
tera de la seva dignitat.
Perquè resistir drets ar-
rossegant-se ballant impli-
ca la seva deshumanitza-
ció. El públic aposta, i riu
d’aquells joves que han

trobat en el concurs l’espai
per tenir aixopluc i menjar
i, potser, per conrear un
camí a la fama. Els Estats
Units posterior al crack
del 29 van permetre
aquest espectacle deni-
grant durant uns anys,
fins que es va prohibir. Me-
nú Teatral (que debuten
amb aquesta creació, tot i
que molts dels seus mem-
bres ja havien participat
en anteriors projectes) in-
daga entre la coreografia i
la interpretació. La histò-
ria s’ha construït a partir
de múltiples referents
d’aquell esdeveniment po-
pular, com ara la pel·lícula
o el llibre ¿Acaso no matan
a los caballos? (1935) de

Horace McCoy. Efectiva-
ment, la peça intercala el
judici que es fa a un dels
contrincants (que ha ac-
ceptat matar la seva pare-
lla, com ella implorava)
amb les escenes de la ma-
rató. Les opinions del jurat
(i del públic) es van condi-
cionant a partir de les mi-
rades dels altres personat-
ges que han participat en
el ball i que representa que
també intervenen com a
testimonis en el judici.

L’Atrium i la Nau Iva-
now han sumat esforços
per donar visibilitat a les
joves creacions que apos-
ten per formes dramatúr-
giques, que hibriden text
amb nous llenguatges. ■

La Beca Desperta premia el
drama de les maratons de ball
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‘La pista’ està en
cartell fins al 5 de
juliol a l’Atrium i farà
temporada al TGB

‘La pista’, guanyadora de la Beca Desperta ■ ALEIX MELÉ

La revista Sàpiens, en el
seu número del mes de ju-
liol –que acaba d’aparèi-
xer als quioscos– ofereix
als seus lectors una edició
facsímil del butlletí clan-
destí L’hora de Catalu-
nya. Aquesta va ser una
publicació, un butlletí
clandestí que es nodria de
les emissions de ràdio es-
trangeres per informar del
desenvolupament de la
Segona Guerra Mundial.

Durant la guerra, els ca-
talans que simpatitzaven
amb el bàndol aliat es van
organitzar per fer difusió
del conflicte, saltant-se la
censura franquista, i en
estreta col·laboració amb
el consolat britànic, un
grup encapçalat pel perio-
dista Robert Font va co-
mençar a editar i a distri-
buir La veu de Catalunya.

En total es van publicar
364 números d’aquest
butlletí, i per haver estat
prohibit se n’han conser-
vat pocs exemplars, tots
ells disseminats per diver-
sos arxius. Els seus edi-

tors s’arriscaven a ser per-
seguits i reprimits pel
franquisme, amb edicions
com la que reproduïa amb
tinta vermella una gran V,
símbol de la victòria im-
pulsat pels aliats, i les qua-
tre barres al bell mig de la
pàgina. Ara Sàpiens n’ha
fet un recull i els ha editat
en un facsímil.

Amb motiu del 70è ani-
versari de la fi de la guerra i
de l’alliberament dels
camps, Sàpiens dedica un
monogràfic i s’endinsa en
un conflicte que va impli-
car gairebé totes les na-
cions, va esdevenir el més
mortífer de la història i va
donar com a resultat un
nou ordre mundial.

El dossier posa èmfasi
en la intervenció dels ca-
talans en el conflicte i
també repassa el destí
dels qui van patir la bar-
bàrie dels camps de con-
centració nazis, en molts
casos exiliats republicans
que havien fugit del país i
de la repressió després de
la Guerra Civil. A totes les
batalles van participar-hi
soldats catalans, en els
dos bàndols. ■

La revista ‘Sàpiens’ de juliol dedica un dossier a la Segona Guerra
Mundial i regala una edició facsímil de ‘L’hora de Catalunya’
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Des del front

Un detall de la portada de la revista ‘Sàpiens’ del mes de juliol ■ SÀPIENS

La comèdia iMe serveix
per tancar la temporada
del Tantarantana, que
s’ha caracteritzat per la
posada en marxa del pro-
grama El cicló. Gràcies a la
vinculació de cinc compa-
nyies emergents, han
aconseguit un rejoveni-
ment notable del seu pú-
blic. Dara també és com-
panyia jove, però no perta-
ny a El cicló (amb què la sa-
la s’ha compromès amb
cinc grups a programar-
los durant tres anys).

iMe, que es va poder
veure fa uns mesos a la
Nau Ivanow, parla d’una
societat del futur en què
totes les relacions es pro-
dueixen a través de l’ordi-
nador. De sobte, una cai-
guda de tensió obliga a re-
plantejar les amistats,
més enllà de les xarxes so-
cials, que estan col·lapsa-
des. Amb l’aturada tècnica
(que té aire de sabotatge)
la societat entra en estat
de pànic. Es representa
del 2 al 19 de juliol. Aquest
dimarts, es fa una presen-
tació de la companyia (que
celebra la seva primera
temporada estable a Bar-
celona). IMe, que ha fet
moltes actuacions arreu,
té previst ser el setembre a
Alfil de Madrid. ■

Una comèdia
futurista
acomiada el
Tantarantana
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