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Bryan Adams actuarà al 
Sant Jordi el 30 de gener
El músic canadenc Bryan Adams actuarà al 
Palau Sant Jordi el 30 de gener. El concert a 
Barcelona forma part de la gira mundial de 
presentació del nou treball que Adams ha pu-
blicat aquest octubre: el disc Get up, produït 
per Jeff Lynne, fundador de l’E.L.O. El preu 
de les entrades va dels 48 als 60 euros. 

El Festival Acròbates 
homenatja Gil de Biedma
Un homenatge poèticomusical a Jaime Gil de 
Biedma al Teatre Joventut de l’Hospitalet de 
Llobregat inaugura avui a les 20 h el desè Fes-
tival Acròbates. Hi participen Luis García 
Montero, Alejandro Martínez, Benjamín Pra-
do i Estel Solé. El festival programa concerts 
recitals poètics fins al 29 de novembre.

L’actriu 
Monica 
Bellucci va 
passar ahir per 
Madrid per 
promocionar la 
pel·lícula 
‘Spectre’, que 
s’estrenarà el 6 
de novembre.  
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plica entre riures Monica Bellucci. 
La diva italiana interpreta la Lucía, 
una de les dues dones que seduei-
xen l’agent (l’altra és Madeleine 
Swann, encarnada per Léa 
Seydoux) i que ja és història per ha-
ver interpretat la primera dona 
Bond madura en tota la història de 
la saga. “El meu paper va ser idea 
del Sam, i em va semblar una deci-
sió molt innovadora, encara que es-
tranya. Quan m’ho va oferir vaig 
pensar: «¿Amb 50 anys què hi faig 
jo en una pel·lícula de Bond?» És 
veritat que el meu paper s’apropa 
a un estereotip, la viuda misteriosa, 
però no crec que les noies Bond si-
guin dones objecte, sinó que cadas-
cuna té la seva feminitat i totes són 
icones”, diu Bellucci. 

En aquest sentit, Mendes diu que 
en cap moment pretenien trencar es-
tereotips i que simplement la histò-
ria necessitava aquest tipus de perso-
natge: una dona madura i molt atrac-
tiva. “I gràcies a Déu que existeix una 
dona com Monica Bellucci!”, brome-
ja. Amb tot, el director se sent orgu-
llós que “les tres dones de Spectre 
aportin molt a la història”: “No són 
només una cara bonica. Són indepen-
dents, no se senten impressionades 
per Bond i, de fet, no el necessiten per 
a res”.e

Robert Lepage es capbussa en 
els seus records al Teatre Lliure

records. He hagut de treballar molt 
amb ella. Hem mirat totes les fotos 
i hem plorat moltíssim perquè quan 
les analitzes, malgrat que les has vist 
moltes vegades, t’adones de coses 
que no havies vist. La memòria tam-
bé canvia amb el temps”, explica. A 
més del text i d’aquestes imatges, les 
bases de la posada en escena són les 
maquetes, amb les quals Lepage in-
teractua com si jugués amb una casa 
de nines, i la música de l’època. Als 
anys 60 el Quebec va viure un mo-
ment que Lepage va definir com a 
“exuberant”, “de llibertat sexual”, i 
“contagiat pel flower power”. 

Durant la preparació de l’espec-
tacle, Lepage, que prové d’una famí-
lia humil, va fer una descoberta cab-
dal sobre ell mateix: pensava que el 

seu pare havia sigut una figura 
absent, perquè era taxista i sem-
pre era fora de casa, però es va 
adonar que havia tingut un pes 
“determinant i monumental” en 
la seva vida. Quan els amics de 
Lepage van veure 887 li van dir 
que havia sigut “molt dur” i “molt 
autocrític” amb ell mateix.  

Pel que fa al to de l’espectacle, 
va decidir dosificar-ne la teatra-
litat. “La meva preocupació prin-
cipal era que no comencés sent 
teatre, moltes vegades l’especta-
dor no té la mateixa energia que 
l’actor quan comença l’obra. Co-
menço com si fes una conferèn-
cia, vaig a buscar l’espectador i, 
quan està a punt, entra el teatre”, 
diu Lepage.e

La memòria centra ‘887’, el nou monòleg del director quebequès

Robert Lepage, fotografiat davant el Teatre Lliure, està considerat 
un dels grans noms de l’escena internacional. CÈLIA ATSET

“Tenia la necessitat de fer un espec-
tacle en solitari: havia fet molta cre-
ació col·lectiva, que és molt interes-
sant. Però a vegades et perds i tens la 
necessitat d’expressar algunes coses 
que en col·lectiu no es poden fer”, diu 
el director quebequès Robert Lepage 
(1957) sobre 887, el monòleg que pre-
senta demà i divendres al Teatre Lliu-
re com a autor, director i intèrpret. 
“Tots els espectacles en solitari són 
en certa manera autobiogràfics, pe-
rò acostuma a haver-hi un personat-
ge al darrere –afegeix–. En aquest 
també hi ha un personatge, però sóc 
jo mateix, i parlo en primera persona, 
m’hi exposo. És perillós, perquè pot 
semblar pretensiós, però explico la 
meva història”. 

Robert Lepage està considerat un 
dels grans homes de teatre de les úl-
times dècades. A 887 –el títol remet 
al número de la casa on vivia de nen– 
recorre a “l’autoficció” per parlar de 
la seva infantesa i adolescència i dels 
complexos mecanismes de la memò-
ria, tant la personal com la col·lecti-
va. Amb aquest pretext, aborda qües-
tions que hi estan relacionades, com 
“la identitat nacional” i “el sobiranis-
me” i “el separatisme”, molt presents 
també al Quebec, i que explica des 
d’una perspectiva “poètica i fins i tot 
ingènua”.  

Memòria, política i identitat 
Lepage es va definir com un “quebe-
quès de segons quines ocasions”. 
Quan és a casa els amics li retreuen 
que no ho expliciti més, i quan viat-
ja sí que ho posa de manifest. “És 
una paradoxa i no arribo a definir-
me. Em sembla una bona idea un 
Quebec independent i sobirà, però 
alhora no m’agrada una nació tanca-
da en ella mateixa, i també crec molt 
en el potencial del Canadà anglòfon. 
Reconec que tinc una posició ambi-
valent, però no neutra. El meu ob-
jectiu no era fer un espectacle polí-
tic, però m’he adonat que quan fas 
aquest exercici de memòria hi ha 
política”, diu. 

El procés de creació de 887 es re-
munta a dos anys enrere i va ser difí-
cil, tot i que l’artista assegura que no 
ha volgut fer teràpia sinó reflectir 
fets amb els quals la gent es pot reco-
nèixer. “La meva germana és qui 
guarda totes les fotografies i tots els 
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