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Elfestivaldeteatreenfrancès
deBarcelonaneixamb10obres
El primer certamen posa l’accent en la representació de la dona

D.R.

EugèneMarcuse en una escena de La nuit avant les fôrets

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Unfestivaldeteatrecontemporani
francès i en francès. Amb produc-
cions arribades directament des
del país veí. Deu, ni més ni menys.
És el nou Festival de Teatre en
Francès de Barcelona, que, impul-
sat per François Vila i Mathilde
Monnier, directors de la compa-
nyia francesadeproducció i distri-
buciód’espectaclesMise enLumi-
ère,iambunpressupostde135.000
euros, comença demà, i fins al dia
12, amb un clàssicmodern del tea-
tredel país veí:Lanuit avant les fô-
rets (Lanitabansdelsboscos),diri-
gitperJean-PierreGarnier iprota-
gonitzat pel joveEugèneMarcuse.
La ferotge obra es podrà veure,
convenientment subtitulada, a
l’InstitutFrancès, queésunade les
quatre seus de què disposa el festi-
val juntament amb la Sala Beckett,
l’Institut delTeatre i l’AlmeriaTe-
atre.
Per François Vila, les fronteres

de vegades sónmolt altes i diu que
aquí es coneixen pocs autors, di-
rectors i autors de teatre francès, i
menysencaraesconeixenels cata-
lans aFrança, “potser Sergi Belbel,
que va tenir èxit fa anys amb Des-
présde lapluja”.“Elnoufestivalvol
canviar aquestes dinàmiques”, as-
senyala.Ambel temps, aspira fins i
tot a realitzar coproduccions. Però
araperaral’iniciésmésmodest ies
conformen a mostrar una part del
teatre més interessant que s’està
fent a França en aquests moments
–la gran majoria d’obres són d’au-
tors vius–, amb temes candents i,
per a aquestprimerany, posant es-
pecial atenció en la temàtica feme-
nina, perquè moltes de les obres
són d’autores o directores o abor-
denqüestions que afectenmolt es-
pecialment lesdones.
Així, per exemple, dijous es po-

drà veure a l’Institut Francès Dés-
habillez-mots, escrit i interpretat
perLéonoreChaixiFlorLurienne,
un univers poètic, absurd i divertit
sobre la nostra relació íntima amb
les paraules.Un strip text, diuVila.

També es veurà Anne Frank, le
journal, l’única que no és d’autor
francès i que va dirigida especial-
mentalpúblicfamiliar iescolar,di-
rigida per Julia Picquet i en la qual
esbarregenactors i titellesdemida
natural. El dia 4 es podrà veure A
monâge jemecacheencorepour fu-
mer (Alamevaedatencaram’ama-
goper fumar), de ladramaturgaal-

geriana refugiada a França Rayha-
na. Una obra que passa en un
hammamienquènoudones calla-
des durant molt de temps parlen
entre llàgrimes i rialles de la lluita
contra l’opressió, la violència i la
guerra.Lagiradequatreanysdeles
actriusacabaaBarcelona.
TambéespodràveureLedernier

cèdre du Liban (L’últim cedre del
Líban), d’AïdaAsgharzadeh, d’ori-
gen iranià, una obra basada en la

història real d’un reportera de
guerra assassinada. I Pompiers
(Bombers), de Jean-Benoît Patri-
co, espreguntarà comespotdirno
quan no es troben les paraules per
fer-ho a través d’una jove mental-
ment limitada que a partir de l’en-
amorament amb un bomber acaba
patint una violació col·lectiva. Je-
anne et Marguerite, de Valérie Pé-
ronnet abordarà dues històries
d’amor viscudes per una besàvia i
unabesneta.
ALe porteur d’histoire (El porta-

dor d’història), gran èxit a França,
Alexis Michalik proposa una in-
vestigació vertiginosa per la histò-
ria i els continents. I pels grans ca-
pítols de la Història es mou també
el familiar Le petit Poilu illustré,
narrat per dos excombatents de la
GranGuerra que havien estat... ar-
tistes de cabaret. Finalment, a la
Sala Beckett es veuran dues obres
de Frédéric Sonntag, Beautiful lo-
sers: Lichen-Man i The Shaggs, la
primera inspirada en un còmic i
ambsuperheroi, i lasegonasobrela
pitjor banda musical de tots els
temps.Hihauràaméslecturesdra-
matitzades i taules rodones, i els
promotorsesperenquesigui l’inici
demolts intercanviscreatius.!

El nou festival vol
trencar l’actual
incomunicació
entre el teatre català
i el francès
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La presidenta de la Diputació
de Barcelona i de l’Institut del
Teatre,MercèConesa, i el ger-
mà de l’artista, Queco Novell,
van firmar ahir el contracte de
donació d’un fons que va per-
tànyer a l’actriu Rosa Novell,
quevamorir el febrerdel 2015.
Recollida en 36 caixes d’ar-

xiu, la donació conté fotografi-
es, articles de premsa,
fitxes tècniques, car-
tells i premis, entre
d’altres. Tota aquesta
documentació, que la
família Novell va do-
nar amb caràcter gra-
tuït i de manera inde-
finida, es conservarà
al Centre de Docu-
mentació i Museu de
les Arts Escèniques
(MAE) de l’Institut
del Teatre.
Durant l’acte

d’ahir, en què es va
arribar a l’acord de
donació, la presiden-
ta Conesa subratllava
l’importantpaperque
tenen les institucions
en la preservació de
llegats i fons d’artis-
tes i creadors comRo-
sa Novell: “Hem
d’empoderar les institucions
perquè siguin un referent del
llegat cultural del país”. Amés
amés, la presidenta va agrair a
la família la donació i la confi-
ança en aquesta institució. Co-
nesa no va oblidar posar èmfa-
si en la importància d’actes de
solidaritat com el que la famí-
lia de l’artista estava duent a
terme: “Com a presidenta, un
delsmeus objectius és aconse-
guir una bona gestió de la me-
mòria i el llegat d’artistes i cre-
adors, llegats que construei-
xen la base d’una indústria
cultural forta”.
Per la seva banda, el germà

deRosaNovell donava les grà-
cies a la Diputació de Barcelo-
na i agraïa el tracte que estava
tenint el material entregat:

“L’Institut del Teatre està fent
un treball de documentació,
arxivament i indexació ex-
cel·lent i molt meticulós”.
El Centre de Documentació

i Museu de les Arts Escèni-
ques (MAE), que pertany a
l’Institut del Teatre, és un ser-
vei d’informació i documenta-
ció especialitzat en teatre,
dansa, òpera, sarsuela, varie-
tats, màgia, circ i manifestaci-

ons parateatrals. Inclou un
dels fons bibliogràfics i docu-
mentals més importants d’Eu-
ropa, sobretot quant a l’àmbit
català i el segle d’or espanyol, i
un museu amb notables
col·leccions (cartells i progra-
mes de mà, fotografies, tea-
trins, esbossos escenogràfics i
figurinisme) difoses actual-
ment a través d’exposicions
temporals.!

L’Institut delTeatre
incorpora al seu fons
el llegat deRosaNovell

La donació conté
fotografies,
articles de premsa,
fitxes tècniques,
cartells i premis

L’actriu vamorir el febrer del 2015
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PVR 10€


