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ESTRENA AL LLIURE DE MONTJUÏC

va viure als anys 60 la seva etapa 
crucial amb l’anomenada Revolució 
tranquil·la. «Les generacions d’avui 
han oblidat que el moviment naci-
onalista va néixer com una lluita de 
classes, un moviment obrer, no com 
una confrontació entre francesos i 
anglesos», explica. Ell rescata aque-
lla lluita des de la mirada d’un nen 
–«de forma poètica i potser una mi-
ca ingènua»–, però la completa amb 
imatges de noticiaris de l’època, in-

És un mag de l’escena. Una de les 
figures més prestigioses, aclama-
des i imaginatives del teatre actu-
al. Multidisciplinari i fascinant en 
l’ús de les tecnologies, el quebe-
quès Robert Lepage torna al Lliu-
re (on ja va meravellar amb The An-
dersen Project el 2008) per regalar-
nos un viatge a la seva infància. A 
la seva infantesa i preadolescèn-
cia al Québec dels anys 60. Sobre 
l’escenari, el també actor ens obre 
les portes de l’edifici on va viure, al 
número 887 que dóna títol al seu 
espectacle, i ens convida, a través 
dels entremaliats ressorts de la me-
mòria, a entrar a casa seva i a la his-
tòria d’una pàtria en lluita per la 
seva identitat. El muntatge, recol-
zat per la seva companyia Ex Mac-
hina, es representa avui i demà al 
Lliure de Montjuïc, després de pas-
sar pel Canadà i Edimburg.
 A 887 Lepage, més habituat als 
processos col·lectius, firma una 
obra «molt personal i autobiogrà-
fica». «És una autoficció perquè, 
com deia Picasso, l’art és una men-
tida per explicar la veritat. Aquí tot 
és veritat i a la vegada tot és men-
tida», explicava ahir d’un muntat-
ge que també és un exercici de me-
mòria històrica.  
 En escena, ell i una caixa màgi-
ca giratòria, aquell edifici que des-
prés es transforma en el saló de ca-
sa seva, un bar i altres espais que ell 
omple de records, fotos, imatges i 
miniatures. El creador temia cau-

re en el perill de resultar «pretensiós 
i narcisista» amb un monòleg allibe-
rador que li ha servit de catarsi. «És 
delicat fer una obra en què el perso-
natge principal és un mateix. Però he 
intentat ser molt autocrític, i fins i tot 
ridiculitzar-me i riure’m de mi mateix 
perquè el públic es reconegui», sos-
té. 
 En la història trena dues cons-
truccions: la de si mateix i la de la 
identitat francòfona al Québec, que 
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Lepage viatja a la seva infància
L’aclamat director protagonitza el monòleg autobiogràfic ‘887’, en què rescata els records 
de la seva infantesa al Québec dels anys 60, quan va sorgir el moviment nacionalista

33 Entre dues portes 8 «Sóc un separatista d’ocasions, ambivalent tot i que no neutre», afirma Lepage.
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«Votaria pel Québec 
independent però 
no voldria formar 
part d’una nació 
tancada», sosté

closes les de la repressió. «Els anys 
60 al Québec van ser anys d’allibe-
rament, efervescència i caos, una 
mica similar a la movida madrile-
nya», compara.
 Lepage reconeix sentiments 
«contradictoris» sobre la indepen-
dència. «Sóc un separatista d’oca-
sions. Ambivalent, tot i que no neu-
tre», es defineix. Ho explica així: 
«Quan viatjo reconec que hi ha al-
guna cosa molt canadenca en la 
meva personalitat. En un referèn-
dum per la independència del Qué-
bec probablement votaria que sí, 
però no m’agradaria formar part 
d’una nació tancada». És aquí on 
troba les similituds entre el sobira-
nisme quebequès i el català. «Tots 
dos viuen la contradicció de voler 
definir-se com a poble i voler obrir-
se al món».

Infància feliç 

El retorn a la infància ha permès 
a Lepage restituir la figura pater-
na; el pare taxista que ell sentia ab-
sent. «Vaig créixer amb la idea que 
mai era a casa. Treballava de nit i 
no el veia. Al fer aquest espectacle 
em vaig adonar que sí que va es-
tar molt present i que la seva figu-
ra va ser monumental». L’herència 
més gran –«el seu únic tresor»– era 
que parlava perfectament anglès 
i va obligar els seus fills a apren-
dre’l, encara que llavors resultés 
una llengua inapropiada. «Va des-
pertar en mi la curiositat per conèi-
xer els altres. Li dec aquesta curio-
sitat al meu pare».
 També a la seva família Lepage 
li deu l’ofici d’explicar històries. 
«Érem una família àmplia, sense 
mitjans, pobra, però en canvi amb 
un ambient de convivència càlid 
i alegre. Els agradava molt expli-
car històries, fer festes. Hi va ha-
ver també drames, morts i malalti-
es, però en general recordo una in-
fància feliç».   H

Un colorista 
‘thriller’ de Mehta
3El romanès Tudor Giurgiu presenta a  
la Seminci el gris policíac ‘De ce eu?’ 

A principis dels anys 90 va comen-
çar l’entrada a Occident de bona 
part de les cinematografies asiàti-
ques. Tot un vast i intricat món per 
descobrir que encara es feia més 
complicat si s’intentava accedir 
a autèntics gegants de la produc-
ció com és Bollywood. De fet, avui 
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segueix sent un mercat profunda-
ment desconegut a l’estranger, en 
bona part perquè la majoria de les 
produccions cinematogràfiques es 
troben enfocades a un consum gai-
rebé exclusivament de caràcter in-
tern i local. 
 No obstant, alguns directors, 
conscients del grau d’exotisme i cu-
riositat que podria despertar la seva 
manera de fer cine, van començar 
a fer pel·lícules destinades a un pú-
blic forà i enfocades gairebé de for-
ma exclusiva a ser presentades en 

els festivals internacionals. Va ser 
el cas de Mira Nair (La boda del Mon-
zón) i de Deepa Mehta, que amb la se-
va sensual i sensorial trilogia Fuego 
(1996), Tierra (1998) i Agua (2005) va 
aconseguir una certa repercussió 
en aquell moment d’eclosió. Ara, 
Mehta, nascuda a l’Índia però es-

tablerta al Canadà, canvia radical-
ment de registre en el seu nou tre-
ball, Beeba Boys, presentat a la Secció 
Oficial del Festival de Valladolid. En 
aquest, la directora s’insereix dins 
del relat criminal al més pur estil 
Guy Ritchie per explicar l’enfronta-
ment entre dues bandes rivals dins 

de la comunitat yat-sikh canaden-
ca. I ho fa apropiant-se dels tics més 
xavacans i autocomplaents del thri-
ller contemporani, hipercinètic i in-
congruent, i inundant-lo del colo-
risme que suposadament ha d’anar 
associat a la seva cultura, que aquí 
es converteix en una hortera i ma-
carra demostració de poder expres-
siu que l’únic que aconsegueix és 
que el resultat no tingui cap mena 
d’identitat. 
 Molt menys exhibicionista i fent 
gala d’una austeritat gairebé monò-
tona i gris, també es va presentar a 
concurs la pel·lícula romanesa De ce 
eu? (¿Per què jo?), del director Tudor 
Giurgiu, un policíac adust i sòlid 
que, a partir d’un cas real, intenta 
destapar i posar de manifest la cor-
rupció i les misèries dins les altes 
esferes del Govern del país a princi-
pis d’aquest segle. Una pel·lícula sò-
bria, tot i que també un pèl rutinà-
ria, el principal mèrit de la qual és 
precisament construir una encerta-
da al·legoria al voltant de la repres-
sió i la podridura política que tam-
bé s’havia instal·lat en l’era postco-
munista. H


