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L’ARENAL SOUND ES QUEDA A BORRIANA La vuitena 
edició de l’Arenal Sound, que l’any passat va estar envoltada de 
conflictes legals amb les diferents administracions, es tornarà 
a celebrar a Borriana de l’1 al 6 d’agost.

STING REOBRIRÀ LA SALA BATACLAN El pròxim 12 de 
novembre, gairebé un any després dels atemptats jihadistes de 
París, la sala Bataclan reobrirà les portes amb un concert de 
Sting. Els beneficis seran per a dues ONG de víctimes.

accident i ell sap que no. Et pot 
treure de polleguera.  
Gallardo: La María estava un dia 
a les Canàries, amb l’iPad, perquè 
li agrada molt la música i fa sessi-
ons de DJ, i el seu avi li diu: “Me 
voy con la música a otra parte”. Va 
muntar un sidral!    
López: Quan havia de construir 
el personatge del Christopher 
pensava: què faré? No puc riure, 
no em puc emocionar.... Així que 
vaig intentar no pensar que és au-
tista sinó atacar la persona. I la 
contenció emocional fa que sur-
tin soles coses aleatòries, pròpi-
es, els tics i els trets característics 
del personatge, sense pensar en 
categories. Són persones hiper-
sensibles, així que potser mirar 
als ulls els sembla molt violent.  
Gallardo: És que l’important és la 
persona, no l’autisme. La María té 
autisme però també té el seu ca-
ràcter, i cadascú és diferent. Es-
clar que tenen sentiments i em-
patia, el problema és la comunica-
ció i la gestió de les emocions, per-
què estan totes barrejades. La 
María pot riure i tot seguit plorar. 
Per a la majoria de gent, empatit-
zar és que t’agafin i t’abracin. Pe-
rò hi ha moltes maneres de fer-
ho. En unes vacances, una nit que 
érem al llit tots dos, em va dir: “Tu 
i jo”. Per a mi, això és la millor de-
claració d’amor que em poden fer 
a la vida.e

MARC FONT

Christopher veu, de camí a l’escola, 
tres, quatre o cinc cotxes vermells, 
serà un bon dia. En canvi, si en veu 
quatre de grocs, no esmorzarà ni 
parlarà amb ningú.  

Gallardo: Això no són capritxos. Ai-
xò dels cotxes és com el transtorn 
obsessiu compulsiu: necessites fer 
una sèrie de rituals perquè la teva 
vida tingui sentit. És igual. La María 
té estereotípies [moviments com-
pulsius dels braços] i hi ha gent que 
els hi vol treure, oblidant que això és 
un sistema d’autoregulació per 
treure’s angoixa i autoestimular-se. 
Hi ha una sèrie de coses que són tò-
piques, però n’hi ha d’altres que for-
men un retrat de l’autisme. Un dels 
trets és no mirar els ulls, l’obsessió 
per  certes coses i ajustar-se molt a 
rutines. La majoria no són visibles, 
són sistemes de defensa molt rígids.  
López: El Christopher té una obses-
sió amb el rellotge i el temps. I amb 
els nombres primers. Amb els co-
lors: detesta el groc i el marró.  
Gallardo: I la literalitat. 
López: No entén la ironia i les men-
tides pietoses, i no pot llegir les ex-
pressions de les cares. Hi ha una 
part interessant al llibre que són les 
emoticones clàssiques: a ell li costa 
reconèixer els signes que nosaltres 
entenem, entén la literalitat del sig-
ne. L’absurd que genera és divertit. 
Fa molta gràcia quan un policia li 
diu que la mort del gos ha sigut un 

“La culpa 
amb què has 
de viure deu 

ser una de 
les coses 

més dures”
Pol López

Un drama una 
mica liofilitzat 

 

L’obra narra la rebel·lió d’un grup 
de treballadores. ROS RIBAS

‘Revolta de bruixes’ ESPAI LLIURE 33 DE 
NOVEMBRE 

Estrenada el 1980 en cas-
tellà i el 1981 en català, 
Revolta de bruixes con-
serva íntegra la lucidesa 
i actualitat del conflicte 

que planteja Josep Maria Benet i 
Jornet. Una obra compromesa, un 
drama social amb rerefons filosòfic 
a través de sis dones de la neteja que 
una nit de lluna plena han decidit 
oposar-se a l’explotació laboral de 
l’empresa, representada per un po-
bre diable, un vigilant víctima i bot-
xí com quasi tots els mediocres. La 
determinació del grup, però, és fe-
ble i la majoria de les dones, empe-
ses per la por i pels seus problemes 
personals, aviat cediran a les pressi-
ons i veuran en les promeses esotè-
riques de la companya tiradora de 
cartes la manera de resoldre-ho tot, 
ja sigui el càncer de pit de la Dolors 
o la debilitat mental de la Paulina. 

El director, Juan Carlos Martel 
Bayod, ha sigut fidel a la lletra d’un 
original que ha tractat, diu, com una 
partitura i, en aquest sentit, creiem 
que amb un excés d’allegro vivace. 
La seva proposta espurnejant, amb 
petits gags afegits i adobada amb 
una certa modernitat tecnològica, 
esdevé una mena de comèdia lleu-
gera en què difícilment podem veu-
re la feixuga càrrega personal 
d’aquestes dones, copsar la por que 
les domina o la seva insignificança 
quan es lliuren als remeis màgics 
amb una impròpia gresca juvenil. 
Una lectura que desdibuixa el rere-
fons genuí del drama, la derrota de 
la raó, dels objectius col·lectius en-
front dels individuals i la renúncia a 
lluitar per la pròpia vida. 

Aquesta mirada afecta indubta-
blement la credibilitat d’un reparti-
ment en què sobresurten els vete-
rans Xicu Masó, impecable, superb; 
Chantal Aimée, dolçament patètica, 
i Àurea Márquez, encertadament 
freda, com la raó. Hi veiem el que es-
tà més enllà de les paraules. I són 
notables la Filomena d’Andrea Ros 
i la Rita de Júlia Truyol.e
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