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però acabarà amb ella gràcies
als ardits dels amics, en un re
flex de Groucho Marx –el bi
goti ja el té ell natural–, que es
va ficar el públic a la butxaca,
com van demostrar els aplau
diments finals.
LaLloll,malgrat el seupetit

paper, també va tenir el seu
moment de glòria i encesos
aplaudiments, i Victoria Pa
gès es va convertir en una co
lumna de la funció amb el seu
paper de productora –a més
de mare d’Hero i tia de Bea
trice, una Bea Segura esplèn
dida– que recordava tant se
veres crítiques del món de
Hollywood com gairebé una
Cruella de Vil amb les fotos
de gossos –i peluixos de gos

sos– al seu despatx, a més a
més, esclar, de la foto de Fred
Astaire. I Albert Triola exer
ceix de perfecte malvat de
pel∙lícula amb ressonàncies a
molts personatges dolents.
El resultat, amb una gran

coreografia d’Aixa Guerra i
adaptacions de lletres que
funcionenmolt bé –elLet’s do
it convertit en un efectivíssim
Fem tots l’amor– és sens dub
te un èxit que tornarà el ple
que tant anhelava la Sala
Gran del TNC i que, a més a
més, serà recordat.!

David Verdaguer
va aconseguir un
enorme èxit amb
unBenedicte que
evocava Groucho

L’Espai
Thyssen
creixerà al
monestir de
Sant Feliu
REDACCIÓN Barcelona

L’Espai Carmen Thyssen
creixerà al monestir de Sant
Feliu de Guíxols, a les depen
dències del qual, concreta
ment en una part del palau
abacial barroc, va obrir les se
ves portes el 2012. Segons un
comunicat fet públic ahir, el
projecte d’ampliació, que re
querirà una important inter
venció arquitectònica, es tro
ba actualment en fase d’estudi
previ.
Encara que el comunicat no

fa cap referència al futur Mu
seu Carmen Thyssen, tot fa
pensar que serà finalment el
monestir la seva seu definiti
va. Ja el mes de juliol passat,
l’alcalde de Sant Feliu, Carles
Motas, va apuntar aquesta
possibilitat durant la presen
tació de la mostra Barcelona
ParisNew York. D’Urgell a
O’Keeffe, que tanca les seves
portes el dia 18 i ha rebut
121.000 visites. D’altra banda,
s’està elaborant un document
que ordeni la cessió d’obres,
de tal manera que les exposi
cions temporals –actualment
la seva durada és de tres me
sos– poden estar obertes al
públic durant un període de
vuit mesos.!

LagartijasTiradasalSol recorrenun
segled’històriadelnarcotràfic aMèxic
La companyia mexicana presenta ‘Está escrita en sus campos’ al Temporada Alta

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Van tancar el passat Festival Tem
porada Alta amb un muntatge tea
tralquerepassava la tortuosahistò
ria del PRI, el partit polític que ha
controlat la vida de Mèxic durant
gairebé totunsegle. I avui tornenal
festivaldeGirona,alasalaLaPlane
ta, per completar la història con
temporània del seu país amb l’altre
grantemaqueprotagonitzaelsseus
titulars: el narcotràfic. Són el
col∙lectiu mexicà Lagartijas Tira
das al Sol, que presenten, com és
marca de la casa, un teatre que bar
reja la macrohistòria amb la vivèn
cia més petita, en aquest cas repre
sentada pel Tigre, un petit narco
traficant que era raper. Com
sempre, els Lagartijas han triat un
títol fortament poètic: si l’anterior
muntatgevaserDerretiréconunce
rillo lanievedeunvolcánara tornen
ambEstáescritaensuscampos.
El director, autor i únic intèrpret

és Francisco Barreiro, un dels pro
tagonistes de muntatges com Der
retiré... iEl rumor del incendio. Bar
reiro explica que l’espectacle “neix
de la preocupació per la situació
que travessa Mèxic, sobretot la
creixent violència per la guerra
contra el narcotràfic que va decla
rar Felipe Calderón com a manera

de legitimar el seu Govern”. I diu
que l’obra és un intent de “buscar
respostes: lesdrogueshanacompa
nyat la humanitat des de sempre,
volia entendre com han derivat en
això”.
L’actoridirectorrepassaenesce

na tot un segle d’història del narco
tràfic, desdel 1914, pels “paral∙lelis
mes interessants” que veia amb les
primeres lleis prohibicionistes als
EUA.Centanysenquèelpaísveíha
tingut no poc a veure amb la situa
ció mexicana: el president Lázaro
Cárdenas va legalitzar breument
les drogues el 1940 per tractar el

problema com si fos de salut públi
ca, però al país veí no li va agradar i
va amenaçar de tallar la venda de
medecines.Tampocnovaagradara
lamàfiamexicana, esclar.
Elmóndel narcotràfic va créixer

amb els anys a l’abric del PRI, que
“va acompanyar sempre el tracte
amb els narcotraficants i els grups
delictius”, però avui, diu Barreiro,
el problema és molt més complex.
“ElPRI,totiqueesdiuigual,notéel
mateixpoderambelsgrups,quees
tan molt més ben posicionats i són
més”.Defet,partdelaviolènciaque
hi ha és entre els mateixos càrtels.

Uns grups que ja només obtenen el
60%delsseus ingressosde ladroga.
Una droga que de vegades també
flueix des dels Estats Units i no no
méscapallà...
Un panorama complex del qual

mostren mapes amb càrtels, rutes,
enfrontaments i la importància de
la frontera... i en el qual reviuen el

Tigre, a qui Barreiro va entrevistar
perpreparar l’obra i quedesprés va
ser assassinat. Un traficant que feia
rap –l’actor canta els seus temes– i
l’avi del qual va començar elmortí
fer cercle conreant marihuana a
Guerrero: era molt més rendible
que el blat demoro o el cafè. La fa
mília va ser expulsada de l’estat, va
arribar a la capital i allà els nexes
quehaviengeneratvanportarelTi
gre al narco. “AMèxic s’ha generat
tota una narcocultura amb moltes
generacions enganxades a una en
tradadedinersquenopodran tenir
ambresmés”, concloueldirector.!

Cárdenas va legalitzar
les drogues el 1940 per
tractarles comun
tema de salut, però els
EUA s’hi van oposar

TEMPORADA ALTA

Francisco Barreiro en una escena d’Está escrita en sus campos
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