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T TEATRE

MITLEID (COMPASSIÓ)
D’aquí a pocs mesos, el Teatre Lliure viurà la commoció d’acollir un
espectacle sobre el cas real d’un assassí de nens (‘Five Easy Pieces’),
interpretat exclusivament per una colla de nens. Llavors haurem de
tornar a parlar del director suís Milo Rau, aquest creador escènic que
està conduint el teatre document amb clars plantejaments polítics
cap a terrenys apassionantment insòlits; uns terrenys en què no
hi cap la fàcil demagògia d’aquell altre teatre polític que sovint es
limita a la repetició de còmodes consignes. Així ho va demostrar
fent-nos entrar a la genocida emissora radiofònica de ‘Hate Radio’
i sotmetent el nostre Vell Continent a la psicoanàlisi de ‘The Civil
Wars’. I així ho torna a demostrar fent-nos seguir ara les rutes que
segueixen els refugiats i, ja de pas, les rutes que fan les més letals
armes de foc. Oblideu-vos de l’humanisme tranquil·litzador que
fa ús i abús de la correcció política. La intenció de Rau consisteix
precisament a deixar anar unes quantes preguntes gens correctes i
ben incòmodes sobre els mecanismes que semblen posar en marxa
els nostres sentiments més compassius davant un cadàver amb
notable ressò mediàtic, però mostren alhora una gens compassiva
indiferència envers milers d’altres cadàvers acumulats en conflictes
que han deixat de tenir o mai no han tingut una veritable força
mediàtica. DIR.: MILO RAU. DRAMATÚRGIA: FLORIAN BORCHMEYER.
SCHAUBÜHNE BERLIN. INT.: URSINA LARDI, CONSOLATE SIPÉRIUS.
LLOC: TEATRE DE SALT. PLAÇA SANT JAUME, 6. TEL.: 972 402 004.
28/10. PREU: 18-28€. HORARI: 22H.• Temporada-alta.net

MARÍA PAGÉS: ÓYEME CON LOS OJOS
Dos cantaores, quatre músics i una bailaora excepcional que, quan
cal, pot deixar per uns moments la coreografia a un costat. I posar-se
a recitar les paraules d’un molt popular poema que és també una
lliçó de coratge davant la vida; les ‘Palabras para Julia’ adreçades a
la seva filla per José Agustín Goytisolo. De fet, és un altre poema –un
d’escrit per Sor Juana Inés de la Cruz cap allà al Segle d’Or– el que
inspira alhora el títol d’aquest espectacle amb què Pagés sembla
voler recórrer tots els estadis emocionals d’una dona a la recerca
d’ella mateixa. Potser per arribar al convenciment que malgrat tot,
i com deia Goytisolo, “La vida es bella, ya verás como a pesar de los
pesares, tendrás amigos, tendrás amor”. I quan això t’ho diu (t’ho
balla) una flamenca amb el talent de Pagés, has d’acabar donant-li
la raó. DIR. COREOGRAFIA I INT.: MARIA PAGÉS. MERCAT DE LES FLORS.
LLEIDA, 59. METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 932 562 600. DATA: DEL
29/10 AL 6/11. PREU: 28€. HORARI: 20H; DG., 18H.•Mercatflors.cat

+ estrenes

Ja ho sabem: sempre s’ha
d’intentar de totes passades
que la força de la raó i el ra-
onament s’imposi a la força
bruta del cop de puny. Però
també és sabut que sovint
aquelles mateixes persones
que haurien de donar bona
mostra de la seva capacitat
per controlar les emocions
més viscerals a cop de racio-
cini són les primeres que es
deixen caure pel pendent de
l’atac irracional. I com que
tots som humans, això passa
a les millors famílies. Inclosa
la família d’aquelles perso-
nes que s’han forjat un pres-
tigi intel·lectual passant-se
la vida filosofant. Com
ara els dos protagonistes
d’aquesta obra, que ha estat
definida pel seu autor com
un western filosòfic, per
allò que al llarg del duel en
el qual ens veurem ficats no
es desenfunden pistoles sinó
idees. Però ja sabeu el que es

diu: les armes les carrega
el diable. Fins i tot quan són
purament intel·lectuals. I ar-
ribats a aquest punt, les ide-
es fetes servir com si fossin
bales poden acabar donant
lloc a un tiroteig de verita-
bles imbecil·litats.

T’escric el que vulguis
Què busques? Un comenta-
ri crític sobre el gran con-
cert de rock de la setmana?
Una frase brillant per a una
vinyeta de còmic? Un article
agut sobre algun tema d’ac-
tualitat? Una bona crònica
futbolística? Sigui el que si-
gui, Juan Villoro t’ho pot do-
nar; per alguna cosa hi ha qui
considera aquest escriptor
mexicà, ben prolífic també

RAMON OLIVER

Ni assegut a la seva cadira de rodes perd el filòsof interpretat per Mario Gas les ganes de baralla. FOTO: DAVID RUANO

a la premsa espanyola, com
un veritable home orquestra
de les lletres. I a sobre resul-
ta que aquest home orques-
tra, quan parla de filosofia,
també sap de què parla, per-
què ell mateix és fill del molt
respectat filòsof Luis Villoro.
Doncs amb aquests antece-
dents, i amb la presència a
l’escenari d’unMario Gas
ben filosòficament combatiu
i d’una Rosa Renom a la qual
possiblement li tocarà arbi-
trar algun moment de màxi-
ma tensió, Villoro es disposa
a demostrar-nos fins a quin
punt també filosofar pot ser
una activitat ben neuròti-
ca. Això, mentre afirma que
el teatre és la variant més vi-
va de la paraula.

EL FILÓSOFO DECLARA

DE JUAN VILLORO. DIR.: ANTONIO CASTRO. INT.: MARIO GAS, ROSA RENOM,
RICARDO MOYA, MERITXELL CALVO, JORDI ANDÚJAR. LLOC: TEATRE ROMEA.
HOSPITAL, 51. METRO: LICEU (L3). TEL.: 933 015 504. DATA: FINS A L’11/12.
PREU: 17-28€. HORARI: DE DT. A DV., 20H; DS., 18 I 21H; DG., 18.30H.

• Teatreromea.cat

Unes banalitats
molt intel·lectuals
JUAN VILLORO ENS MOSTRA AMB MOLT D’HUMOR EL DUEL FINAL ENTRE

DOS VELLS AMICS FILÒSOFS LLIURATS A LA FILOSOFIA DEL DISBARAT

Milo Rau segueix la ruta dels immigrants. FOTO: DANIEL SEIFFERT


