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El seny contra  
la rauxa

Laura Conejero interpreta la 
mare d’Anna Alarcón. DAVID RUANO
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L’estrena de La fortuna 
de Sílvia el 1947 no va 
assolir l’èxit que Josep 
Maria de Sagarra de-
sitjava. Ell sabia que es 

tractava d’una obra diferent de la se-
va exitosa producció anterior i va ad-
metre que no havia trobat el seu pú-
blic. Doncs sembla que ja el té: la pro-
posta de Jordi Prat i Coll té una bo-
na venda anticipada i, per a mi, és el 
millor Sagarra que ha produït el TNC.  

La fortuna de Sílvia és un text di-
ferent tant pels objectius de l’autor 
com pel llenguatge que empra, pre-
nyat d’una poètica molt adequada al 
perfil dels personatges. I és que en 
la paraula hi ha les imatges, la me-
mòria i els desitjos, en una narració 
en què gairebé no passa res. En tot 
cas, les coses passen fora de les qua-
tre parets on Sílvia conserva la se-
va fortuna, que és ni més ni menys 
que la llibertat de ser com vol sen-
se adaptar-se a les circumstàncies i 
assumint les conseqüències. Una 
independència anímica que rebutja 
el materialisme i els diners i reivin-
dica la fragilitat i l’ambició artísti-
ca enfront de la seguretat i el prag-
matisme. Sílvia (Laura Conejero) és 
doncs una “inadaptada” convençu-
da, com el seu fill Abel i com, a l’ini-
ci, la seva filla Diana (Anna Alar-
cón). Sílvia i Diana protagonitzen 
un magnífic segon acte, en una dis-
cussió tan lúcida com profunda. En 
el tercer, amb la presència de l’ex-
cèntric veí (Pep Munné), assistim al 
cant definitiu per a aquells que es 
meravellen abans per una posta de 
sol que per les fulgències de l’or. 

La direcció de Jordi Prat i Coll 
confereix a la comèdia un atmosfe-
ra de caràcter txekhovià molt encer-
tat. Esplèndida en tots el sentits la 
Sílvia de Laura Conejero, seguida 
per una Anna Alarcón imponent, un 
Pep Munné ajustat al paper i una 
Muntsa Alcañiz deliciosa malgrat el 
breu paper.e
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Sexe i llibertat a la Palestina ‘underground’

derns de la Palestina underground 
amaguen prejudicis conservadors 
quan es tracta de la pròpia parella. 
Fins i tot elles es miren amb con-
descendència la seva nova compa-
nya de pis, la Nour, religiosa i afer-
rada a les tradicions àrabs. La soli-
daritat femenina, però, no triga a 
emergir. “Les tres són diferents les 
unes de les altres, però, d’alguna 
manera, són la mateixa –diu Ha-
moud–. No importa quina classe de 
dona siguis, secular o liberal, totes 
hem d’acabar trobant el nostre pro-
pi camí a la llibertat”.  

Hamoud fa servir la primera 
persona quan parla dels perso-
natges. Comparteix amb elles in-
quietuds, reptes i fins i tot l’hàbit 
de fumar compulsivament. Va 
néixer a Bucarest, on el pare estu-
diava medicina, però va créixer a 
Israel molt influenciada pel co-
munisme. “Volia canviar el món 
i un dia em vaig adonar que ho po-
dia fer a través del cinema”, afir-
ma. Bar Bahar té garantida l’es-
trena a Israel, però a Palestina és 
una altra història. “No penso re-
tallar ni una escena”, diu.e

La Salma, la 
Nour i la Leila 
són tres dones 
palestines que 
comparteixen 
pis a Tel-Avivi 
en el drama 
Bar Bahar. GOLEM 

 

Dones allunyades dels estereotips del món àrab protagonitzen ‘Bar Bahar’

CINEMA

“El cinema palestí demana a crits 
nous personatges femenins. No po-
dem continuar sent la germana, la 
mare o la filla del protagonista!” 
Maysaloun Hamoud, la jove direc-
tora palestina que fa aquesta recla-
mació, no s’ha quedat de mans ple-
gades esperant que es faci realitat: 
Bar Bahar, el seu debut –ja en cine-
mes–, dóna la paraula a dones pales-
tines allunyades dels estereotips: la 
Leila és una advocada moderna i in-
dependent i la Salma una discjòquei 
lesbiana amb qui comparteix pis a 
Tel-Aviv. Vesteixen a l’estil occi-
dental, parlen amb fluïdesa tant 
l’àrab com l’hebreu i es relacionen 
amb altres palestins moderns: nois 
i noies que fumen, beuen, es dro-
guen i surten plegats a escoltar mú-
sica. Més que una altra història so-
bre terrorisme i l’opressió del poble 
palestí, Bar Bahar sembla la versió 
àrab de Girls o Sexe a Nova York. 

“Les noies representen la Pales-
tina underground, però la pel·lícu-
la també podria estar ambientada a 
Beirut, el Caire o Teheran –assegu-
ra Hamoud amb vehemència–. Pe-
rò m’interessava aportar el punt de 
vista femení. En aquesta escena un-
derground, les dones que decidei-
xen viure la seva vida com volen 
han de pagar un preu que els homes 
no han de pagar”. La Salma oculta el 
seu lesbianisme a la família i fa el 
paper davant els candidats a marit 
que el pare li presenta; i la Leila des-
cobreix que fins i tot els homes mo-
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De la Sala FlyHard a la lluna: 
l’emotiu viatge de Clàudia Cedó

atre a 120 persones en risc d’exclu-
sió social. “Sempre m’ha sorprès la 
dificultat en la comunicació i la ne-
cessitat de canviar de codi per apro-
par-nos a l’altre, de canviar d’idio-
ma”, explica. I l’idioma que compar-
teixen és el teatre, “un espai de lli-
bertat que ens dóna salut mental a 
tots”, afirma.  

L’home sense veu mostra, en con-
cret, els problemes d’incomunica-
ció d’un noi que té autisme “però 
podria referir-se a una parella o a 
dos amics”, aclareix l’autora. Per ai-
xò Cedó envia metafòricament en 
Tom a la lluna i porta l’obra a un ter-
reny diferent del teatre social, mal-
grat que hi comparteixi la voluntat 
de divulgar i normalitzar la diferèn-
cia –cosa que també fa un altre èxit 
de la cartellera que toca el mateix 
tema, El curiós incident del gos a 
mitjanit, al Poliorama.  

Jordi Subirà és qui assumeix el 
repte de ser en Tom. Clàudia Cedó 
es va basar en l’observació dels seus 

alumnes per crear el personatge, 
i li va donar algunes de les carac-
terístiques estereotípies dels au-
tistes, però fent que “sempre tin-
guin sentit en l’altre món”, expli-
ca. L’humor i l’emoció són els dos 
ingredients que conjuga l’autora 
i directora. “No volia fer un dra-
ma sobre aquest tema. La gent re-
laciona una discapacitat amb una 
situació dramàtica però nosal-
tres, amb els alumnes, ens ho 
passem molt bé”, diu.e 

Cristina Cervià 
i Jordi Subirà 
seran a la Sala 
FlyHard fins al 
2 de gener.  
ROSER BLANCH 
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Tom Baxter és un astronauta que 
està estudiant a la lluna si s’hi po-
dria construir una base habitable. El 
problema és que no es pot comuni-
car amb la Terra. La Cecília Congost 
és una dona pragmàtica fastigueja-
da de la seva existència que treba-
lla de cuidadora. Són dues galàxies 
aparentment llunyanes que s’aca-
baran fusionant a L’home sense veu. 
La dramaturga Clàudia Cedó –auto-
ra de Tortugues, una de les revelaci-
ons del 2014 del circuit alternatiu, 
i Et planto, totes dues encara en gi-
ra– torna a la petita Sala FlyHard 
del barri de Sants fins al 2 de gener 
amb un text que beu de la seva altra 
experiència professional. Com a 
psicòloga i directora teatral, fa deu 
anys que coordina el projecte Esce-
naris Especials a les comarques gi-
ronines, on imparteix tallers de te-
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