
cultura 
32 DIMARTS, 11 D’OCTUBRE DEL 2016 ara   

Teatre per fiscalitzar 
la democràcia 

mexicana

parlar del present, i posar en pers-
pectiva estadístiques i il·lusions de 
fa 50 anys. Com es posa en pràctica 
ara l’ideal democràtic? ¿És possible 
representar algú altre?”, planteja el 
director Gabino Rodríguez.  

Cada muntatge se centra, a més, 
en una temàtica. El primer, Tijua-
na, denuncia una paradoxa: que el 
salari mínim, que és legal, aboca els 
mexicans a viure en la il·legalitat. 
Per això Rodríguez va viure sis me-
sos en aquest estat fronterer co-
brant 5 euros al dia, i és ell tot sol qui 
ho explica només amb projeccions. 
La segona obra és Veracruz, nos es-
tamos desforestando o cómo extra-
ñar xalapa, i es tracta d’una confe-
rència en què la codirectora de la 
companyia, Luisa Pardo, descriu 
l’aliança entre els narcotraficants i 
els polítics per governar aquest es-
tat del golf de Mèxic (s’ha pogut 
veure recentment al TNT de Ter-
rassa). Els assassinats del fotoperi-
odista Rubén Espinosa i de l’activis-
ta Nadia Vera, pròxima al cercle 
dels artistes, van ser els detonants 
de l’espectacle tot i que no es trac-
ten directament “per no ser oportu-
nistes, perquè era molt recent i do-
lorós, i per seguretat”. “Encara no 
m’atreviria a anar a Veracruz a in-
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Lagartijas Tiradas al Sol estrena tres 
espectacles documental al Temporada Alta
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Allà on la política és incapaç d’im-
posar la dignitat, allà on els perio-
distes són silenciats a còpia de vio-
lència, allà on no arriba la democrà-
cia, és allà on posa el focus Lagarti-
jas Tiradas al Sol. La companyia 
mexicana especialitzada en teatre 
documental torna per cinquena ve-
gada al festival Temporada Alta –de 
dimarts a diumenge a la sala La Pla-
neta– per presentar la trilogia que 
enceta el seu projecte més ambici-
ós: una radiografia de la democràcia 
mexicana en 32 muntatges, tants 
com estats té Mèxic. D’aquesta ma-
nera volen evitar les generalitzaci-
ons en un país tan gran i divers –és 
el desè més poblat del món, amb 127 
milions de persones– i alhora donar 
continuïtat a un llibre crucial, La de-
mocracia en México (1965). El soci-
òleg Pablo González Casanova hi 
descrivia el que en aquella època es 
veia com el “miracle mexicà”, un pa-
ís en què creix l’economia i el benes-
tar social però en el qual la demo-
cràcia era una farsa perquè només 
hi havia un partit únic. “Sempre 
hem parlat del passat i ara volem 
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La bruixa de Blair ja no fa por al Festival de Sitges
protagonista de la primera entrega. 
L’única diferència és que ara hi ha 
càmeres més modernes i petites 
(fins i tot n’hi ha una dalt d’un dron) 
i que ens costa més empassar-nos la 
poca credibilitat del dispositiu nar-
ratiu del fals documental. Blair 
witch és un exercici mimètic que di-
lapida el crèdit del director, Adam 
Wingard, com a jove promesa del 
nou cinema de terror. I el pitjor de 
tot és que ni tan sols fa por. Si tot i 
el rebombori mediàtic El projecte de 
la bruixa de Blair va marxar de Sit-
ges sense pescar cap premi, seria ab-
surd que Blair witch tingués cap re-
coneixement.  

D’altra banda, un dels noms pro-
pis d’aquesta edició, Paul Schrader, 
presentava en competició oficial un 
thriller d’autor tan excèntric i des-
barrat que no hi ha per on agafar-lo. 
Dog eat dog segueix durant hora i 
mitja les barbaritats d’un trio d’ex-
convictes que encadenen festes sal-
vatges i crims per compte propi o 
aliè en una cursa imparable cap a la 
mort. De vegades sembla que Schra-
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més veu brutícia. Això sí, té una for-
ça i una energia brutes al·lucinants 
en un director de 70 anys que s’en-
comana als actors, sobretot a un Wi-
llem Dafoe més passat de voltes que 
el mateix Nicolas Cage, que ja és dir. 

Un ‘anime’ ple d’encant 
La millor teràpia per als excessos de 
la competició era una petita joia de 
la secció Anima’t: Your name no 
amaga la seva condició d’anime pen-
sat per als adolescents japonesos, 
però és un producte realitzat amb 
tanta sensibilitat i encant que aca-
bes passant per alt els seus pics 
d’emotivitat exaltada i la banda so-
nora de pop japonès edulcorat. Co-
mença com una comèdia d’inter-
canvi d’identitats entre dos adoles-
cents, un noia de poble i un noi de 
ciutat –que no pot evitar tocar-se els 
pits cada cop que es desperta en un 
cos femení–, però amb un grau de 
sofisticació narrativa insòlit va de-
rivant en una història de viatges en 
el temps amb una veta romàntica a 
l’estil d’Oblida’t de mi.e
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der vulgui parlar de l’alienació d’uns 
éssers fets malbé per a la vida en so-
cietat; però tanta lletjor (moral i vi-
sual) el que pot acabar fent és alie-
nar l’espectador. Dog eat dog s’acos-
ta a l’univers de Harmony Korine, 
però allà on el director de Spring 
breaker troba bellesa, Schrader no-

El 1999 El projecte de la 
bruixa de Blair va inau-
gurar una història 
d’amor entre el cinema 
de terror i el gènere de 

fals documental que, a més de des-
embocar en un llarg matrimoni, ha 
resultat ser un affaire tempestuós 
que ha generat tot de subproductes 
innecessaris i redundants. Fins i tot 
els fans del terror –sempre com-
prensius amb la reiteració dels co-
dis– han acabat una mica farts d’un 
gènere cada vegada més repetitiu. I 
Blair witch no canviarà la tendència: 
aquesta continuació d’El projecte de 
la bruixa de Blair, que es va presen-
tar ahir a Sitges, repeteix la fórmula 
del fals documental i calca la histò-
ria amb l’excusa d’una expedició al 
bosc liderada pel germà petit de la 
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Daniel Veronese i l’art 
de la comèdia argentina
El Temporada Alta presentarà set 
espectacles al cicle Connexió Ibe-
roamericana, i mentrestant al Tea-
tre Borràs, a partir del 19 d’octubre 
(i al Teatre-Auditori de Sant Cugat 
el dia 14), es podrà veure una obra 
dirigida per un dels primers argen-
tins que van aterrar a l’escena cata-
lana. Daniel Veronese dirigeix sis 
actors catalans a Sota teràpia, una 
comèdia de parelles que assistei-
xen a una teràpia de grup que des-
encadena confessions sorpresa.

terpretar Veracruz”, diu Pardo, tot 
i que l’anterior governador, el polè-
mic Fidel Herrera, ja no viu a Mèxic: 
ara és cònsol a Barcelona.  

El tercer espectacle, una estrena 
a Europa, se centra en la comunitat 
indígena imaginada Santiago 
Amoukali, que representa l’estat de 
Puebla, on hi ha persones que ni tan 
sols entenen els polítics perquè no 
parlen espanyol. Hi aborden la 
qüestió de “fins a quin punt l’art, que 
sempre s’havia mogut en paràme-
tres simbòlics, pot canviar la reali-
tat a través de projectes d’art social”. 
Ells, membres de “la classe mitjana 
alternativa”, s’hi han compromès. 
Pròxima parada, Oaxaca.e


