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L’escriptora Banana Yoshimoto, una de les veus més 
prestigioses de la literatura japonesa actual, serà una 
de les principals convidades del pròxim Saló del Manga, 
que tindrà en la literatura un dels seus eixos temàtics.

BANANA 
YOSHIMOTO, AL 
SALÓ DEL MANGA

Cinquanta propietaris van rebre ahir la seva part de la 
documentació confiscada durant la Guerra Civil, els 
anomenats papers de Salamanca. Amb el lliurament ja 
s’ha restituït més del 95,5% dels documents. 

RESTITUÏTS PART 
DELS ‘PAPERS DE 
SALAMANCA’ 

posta dirigida per Inés Boza i Senza-
TemPo i amb música de Guilia Va-
lle. Eden Club és una acadèmia de 
ball que a la nit es transforma, i on 
músics i ballarins aboquen tot tipus 
de passions. Boza assegura que ha 
intentat defugir l’actualitat per cen-
trar-se en els dimonis interns: “Hi 
ha ferides que ens persegueixen des 
la infància”, diu. La ballarina també 
barreja ballarins i músics de dife-
rents generacions. “Últimament 
només s’aposta per ballarins joves 
com si el més important fos saltar”, 
assegura. 

‘L’empestat’ 
La perversió de ‘La tempesta’  
de Shakespeare 
“He fet una perversió de La tempesta 
de Shakespeare”, diu Jordi Oriol, que 
escriu i interpreta amb Carles Pedre-
gosa L’empestat. Dirigida per Xavier 
Albertí, es podrà veure a La Seca Es-
pai Brossa del 7 al 24 de juliol, i és una 
lectura molt personal de l’obra de 
Shakespeare. Comença en el mo-
ment que Pròsper i Miranda abando-
nen l’illa i Calibà, l’home salvatge, i 
Ariel, l’esperit empresonat en una 
soca de pi, recuperen la llibertat. “Els 
han alliberat però també han pres 
consciència que viuen aïllats”, diu 
Oriol. Calibà ha après a parlar i Ari-
el només vol complaure. A L’empes-
tat l’acompanyen una pluja constant 
i la Sonata núm. 17 de Beethoven, re-
batejada amb el nom de La tempes-
ta perquè el compositor obligava els 
músics a llegir l’obra de Shakespere 
abans de tocar.e 

L’important és tenir acoquinat el poble

ment ja no passen per la tortura o 
l’amenaça de ser penjat.  

Davant d’aquesta evidència, el di-
rector Andrés Lima aixeca una versió 
molt respectuosa amb l’original i d’un 
cert caràcter didàctic, introduint-hi 
la figura d’un narrador que contextu-
alitza tant l’escriptura de l’obra com 
els fets que la van inspirar, a més d’al-
gunes declaracions de l’autor, com 
aquella en què diu que potser hauria 
hagut d’escriure una “comèdia absur-
da” en lloc d’una tragèdia. Fins a cert 
punt, la recepció del públic li aporta 
una dosi d’absurd, per delirant, rient 

com si estiguéssim en una comèdia. 
Ja ho veu, senyor Miller, potser l’obra 
és una mica el que vostè volia. 

Lima ha fet una molt bona feina 
amb l’amplíssim repartiment, en què 
destaca per sobre de tot el comissi-
onat governador Danforth, un Lluís 
Homar amo i senyor de l’escena fins 
al punt d’imposar silenci al públic 
durant el judici en un apunt impro-
visat de gran actor. Magnífica la pa-
rella de Borja Espinosa i Nora Navas 
en les seves confrontacions. Demo-
níac Miquel Gelabert. Entranyable 
Carles Canut. Nausicaa Bonnín aixe-
ca una Abigail –la noia que lidera la 
gran mentida de l’obra– tan creïble 
que agafen ganes de baixar a l’esce-
nari i clavar-li una bufetada. La pro-
ducció, pensada per al Teatre María 
Guerrero de Madrid, ha sacrificat la 
singularitat de l’hemicicle. 

Deixeu-me acabar amb un apunt 
de l’espectacle que una setantena de 
nois, noies, avis i àvies del Raval han 
presentat al CCCB. El teatre social 
com a eina per fer comunitat. Un 
huracà d’energia positiva. Ho havia 
de dir!e

Lluís Homar 
dirigint 
el judici de 
Les bruixes de 
Salem.  
JOSEP AZNAR / ICUB

Crítica

‘Les bruixes de Salem’  
TEATRE GREC 11 DE JULIOL 

Arthur Miller va escriure 
Les bruixes de Salem com 
un reflex històric de la 
Caça de Bruixes de 
McCarthy contra tot allò 

que fes pudor de sofre comunista o 
esquerrà als Estats Units dels anys 
50. Va fer un retrat terrible i realis-
ta del fanatisme religiós al servei 
d’un poder que terroritza el poble 
de Salem el 1692. Creiem que la ca-
pacitat del poder per generar por és 
el que més ens acosta avui a un text 
de ressonàncies històriques i d’una 
enorme brillantor teatral. El poder 
sempre recorre a la por. Penseu en 
el 26-J i com la dreta ha identificat 
el partit del canvi com el dimoni co-
munista, tot i que les eines de pres-
sió s’han sofisticat i afortunada-
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Però que bo que és aquest Ivo van Hove 

tagonista i el seu entorn immediat 
i mostra les dificultats, o més ben dit 
la impossibilitat, del diàleg intercul-
tural des de posicions paternalistes, 
perquè una paraula innocent com el 
nom d’una flor pot generar un petit 
conflicte. Una història del segle XIX 
que d’alguna manera anuncia la 
confrontació permanent que vivim 
entre les cultures d’Occident i Ori-
ent. Otto van Oudijck, capficat en la 
seva feina, perd la família. I obsedit 
per la seva lògica i falta de flexibili-
tat, perd el favor de la població nati-
va al bell mig d’un monsó que exem-
plifica els problemes d’adaptació 
que fins i tot la natura pot provocar. 

Plou sense parar. I la humitat po-
dreix les catifes, les cordes del pia-
no… i erosiona l’estil de vida dels co-
lonitzadors.  

Fabulós el tractament escènic 
d’aquesta degradació, com l’ambi-
ent d’humitat i boires va calant en 
els protagonistes fins a portar la 
sensació física a la platea. Impac-
tant el tractament visual de l’esce-
na, entre la fotografia i el cinema. 
Brutal la banda sonora i sense qua-
lificatius per a unes interpretacions 
que defugen el realisme sense restar 
ni un xic de credibilitat a la narració. 
Gran espectacle. Gran teatre. Que 
tornin quan vulguin.e

La humitat és una constant en la posada en escena de La força oculta. JAN VERSWEYVELD / ICUB

El director flamenc enlluerna el Teatre Lliure amb ‘La força oculta’

‘De stille kracht (La força oculta)’  
FESTIVAL GREC. TEATRE LLIURE 33 DE JUNY 

De ben segur que a prin-
cipis del segle XX no es 
parlava de multicultu-
ralitat ni d’aliança de 
civilitzacions, concep-

tes encunyats després del fracàs de 
la colonització que durant anys o se-
gles va intentar imposar les mane-
res occidentals de veure la vida i les 
relacions humanes. Otto van Ou-
dijck, l’administrador de l’imagina-
ri districte de Labuwangi, a l’illa de 
Java, està compromès justament 
amb el progrés de la població local 
a la qual diu que estima, tot i que 
n’ignori les tradicions i la cultura i 
rebutgi el mestissatge. Van Oudijck 
és el pilar sobre el qual l’escriptor 
holandès Louis Couperus (1863-
1923) va edificar una de les seves 
grans obres, La força oculta, que Ivo 
van Hove ha traslladat a l’escenari 
en un espectacle descaradament 
brillant per tots els costats i clara-
ment a l’altura d’aquelles Tragèdies 
romanes o The fountainhead amb les 
quals ens va conquerir fa dos i tres 
anys en el festival Grec. 

La força oculta és la història d’un 
declivi inexorable que afecta el pro-
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