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ne Wang i protagonitzat per Ta-
keshi Kitano. El puixant cine me-
xicà hi tindrà els seus estendards 
amb Tenemos la carne, d’Emiliano 
Rocha, i Desierto, de Jonás Cuarón, 
fill d’Alfonso Cuarón.

L’OFERTA CATALANA / Com sol ser ha-
bitual, el fantàstic català tindrà 
pes a Sitges. Sala va confirmar 
que, amb tota probabilitat, una 
producció catalana inaugurarà 
el certamen, recuperant així una 
tradició trencada el 2015 amb la 
magnífica La bruja, de Robert Eg-
gers. El títol del film inaugural no 
va transcendir, però sí que es va 
poder saber que a Sitges 2016 es 
projectarà Proyecto Lázaro, de Ma-
teo Gil (Blackthorn), una cinta futu-
rista amb repartiment internaci-
onal (Tom Hughes, Oona Chaplin 
i Charlotte Le Bon), en què un 
grup de metges aconsegueixen 
ressuscitar un home criogenitzat 
60 anys abans; així com La propera 
pell, la premiada pel·lícula d’Isaki 
Lacuesta i Isa Campo.
 De l’oferta local, una de les pro-
postes més atractives serà Pet, copro-
ducció hispano-nord-americana 
dirigida per Carles Torrens (Emer-
go), en què un pertorbat Dominic 
Monaghan (Perdidos) tanca en una 
gàbia d’animals una cambrera de 
qui està enamorat. Completen 
l’avanç de cine català els debuts 
en la direcció d’Iván Morillo (Ves-
tigis) i Denise Castro (Salvación). H 

‘DOG EAT DOG’
La nova de Paul Schrader, amb 
Nicolas Cage i Willem Dafoe. 

Neus Català torna a escena
3Arànega recupera el seu aclamat monòleg ‘Un cel de plom’ a la Muntaner
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Un any després de la seva 
presentació al Grec, Neus 
Català, un cel de plom va 
tornar ahir a la mateixa 

sala Muntaner que va acollir l’estre-
na d’aquest aclamat monòleg prota-
gonitzat per Mercè Arànega. És a tra-
vés d’ella que el públic penetra en 
l’ànima, la vida i la història de Neus 
Català, l’última supervivent espa-
nyola del camp d’extermini de Ra-
vensbrück. «Als seus 101 anys, enca-
ra pren pastilles per dormir. Encara 
té malsons», va recordar ahir l’ac-
triu. Com diu en l’obra, que narra 
en primera persona amb una gran 
intensitat i emoció continguda: «Jo 
he sortit del camp però el camp no 
ha sortit mai de mi». Estarà en car-
tell fins al 31 de juliol.
 Amb direcció de Rafel Duran i 
dramatúrgia de Josep Maria Miró, el 
muntatge es basa en la novel·la Un cel 
de plom, de Carme Martí. S’hi narra la 
increïble vida d’una dona que des de 
jove es va manifestar contra les injus-
tícies. «Aquest monòleg és un plaer, 
una satisfacció i un repte. Però, a di-
ferència d’altres, en aquest tinc una 
responsabilitat ètica. Sento que amb 
aquesta obra estic traspassant el lle-
gat d’una vida, d’una ètica. I aques-
ta responsabilitat és més gran que la 
meva responsabilitat artística».

DELS GUIAMETS A LA RESISTÈNCIA / Català 
va néixer el 1915 al si d’una família 
pagesa dels Guiamets (Priorat). 
Quan va esclatar la guerra civil, es 
va establir a Barcelona i es va impli-
car en la lluita antifeixista. Exiliada 
a França, durant la segona guerra 
mundial va col·laborar amb la resis-
tència francesa fins que va ser detin-
guda pels nazis i deportada als 
camps d’extermini de Ravensbrück 
i Holleischen. 

 Avui Neus Català resideix en una 
residència del Priorat on Arànega la 
visita amb una certa regularitat. Mal-
grat els mals propis de l’edat, Català 
manté el seu esperit de lluita. Quan 
tenia 14 anys va organitzar una vaga 
perquè considerava indecent que les 
dones cobressin menys que els ho-
mes per treballar al camp i ara en- 
cara segueix parlant que s’han de 
canviar les coses. «Quan estàs amb 
ella, sents vergonya de tu mateixa i 
de la societat en què vivim per la fal- 
ta d’implicació en el que està pas-
sant al nostre voltant. Al món fan fal-
ta moltes Neus Català», va assegurar 
l’actriu.

 L’acció comença amb una imat-
ge, l’únic record del seu pas pel 
camp d’extermini. Català se la va fer 
només un mes i mig després de ser 
alliberada, quan va anar a un estudi 
de fotografia vestida amb el mateix 
uniforme de ratlles que va portar du-
rant el seu captiveri. 
 El muntatge, molt sobri i direc-
te, deixa constància de les atrocitats 
del segle XX a través de la història 
d’aquesta dona que és «com una ma-
trioixka russa», segons l’opinió de 
Duran. «Quan es parla d’ella es par-
la de la deportada, de la víctima, de 
la comunista, de la republicana, de 
l’exiliada», va recapitular ahir. Però 
per ell, Català simbolitza la valentia. 
«És una dona amb molt coratge que 
ha lluitat per aconseguir un món 
més just i igualitari». H33 Mercè Arànega, en un moment de ‘Neus Català, un cel de plom’
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«Aquesta obra és     
un plaer. Però tinc 
una responsabilitat 
ètica que traspassa 
l’artística», afirma l’actriu

TEATRE AL MUSEU D’ARQUEOLOGIA

Desenterrar ossos és una forma d’ex-
treure records, històries, vides. Ho 
saben molt bé els antropòlegs i els 
que clamen des de fa temps per obrir 
les fosses de la guerra civil espanyo-
la. O els familiars de les víctimes del 
narcotràfic a Mèxic. «Es calcula que 
es maten i enterren unes 30.000 per-
sones a l’any», explica Tomàs Ara-

gay, responsable juntament amb Ca-
mila Villegas de la dramatúrgia de  
Y los huesos hablaron. Aquesta és una 
curiosa producció dels catalans So-
cietat Doctor Alonso, una compa-
nyia de dansa que s’obre a un nou 
registre més teatral, i dels mexicans 
Teatro de Babel-Dramafest. Es re-
presenta al Museu d’Arquelogia de 
Catalunya fins al dia 9 de juliol, dins 
del Grec.
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BARCELONA

 Però que ningú s’espanti. Enca-
ra que en el muntatge es desenter-
ren ossos –«de vaca i de porc», acla-
reix Aragay–, la posada en escena gi-
ra al voltant de la forma com s’escriu 
la història. Està interpretada per un 
músic performer, dos actors i un es-
cultor. I compta amb la col·laboració 
de l’arqueòleg René Pacheco, mem-
bre de l’Associació per a la Recupera-
ció de la Memòria Històrica.

 «Partim de la idea d’una exca-
vació per aprofundir en les parau-
les», ha explicat Aragay. L’objec-
tiu és mostrar «la seva capacitat 
per generar un món ètic, un siste-
ma polític i un ordre social a par-
tir del moment en què designen i 
creen la realitat». ¿Què volen dir 
justícia, llibertat, amor? L’espec-
tacle posa l’èmfasi en el costum 
d’utilitzar termes buits de sentit. 
«L’obra se centra en com el llen-
guatge converteix els conflictes 
en invisibles, els fa desaparèixer». 
La seva intenció és desenterrar i 
fer visibles conflictes que han que-
dat sepultats pel discurs oficial en 
benefici d’una suposada estabili-
tat política i social al llarg de la 
història. H

Memòria amb pic i pala
‘Y los huesos hablaron’, muntatge d’un col·lectiu català i un altre mexicà, 
desenterra conflictes silenciats de la guerra civil i de desapareguts a Mèxic


