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La Guerra Civil a les
comarques tarragonines

70 anys de la batalla de l’Ebre
La  Guerra Civil a les comarques tarragonines explicada a través de les imatges, en un

llibre editat pel diari El Punt amb la col·laboració d’arxivers, ajuntaments i estudiosos

públics i privats. Setanta anys després, el llarg anecdotari dels nostres avis pren forma amb

les fotografies i els comentaris dels historiadors. 276 planes i prop de cinc-cents documents i

imatges per entendre molt millor com es va viure i com es va fer la guerra als nostres pobles.

Un llibre per fer memòria. Memòria per la pau.

patrocinadors:

Hevia aprofundeix
en la dansa onírica
a «Odonata» a la
Sala Muntaner
● Barcelona. El coreò-
graf Pepe Hevia pre-
senta a la Sala Munta-
ner, durant deu sessions
a partir d’avui, l’espec-
tacle Odonata. La co-
reografia, que es va es-
trenar el gener al Sant
Andreu Teatre, fa una
metàfora amb l’evolu-
ció de les libèl·lules: to-
tes intenten l’instint
d’evolucionar de larves
a insectes voladors, tot i
que siguin poques les
que ho aconsegueixin.

Odonata fa un pas
més del treball anterior,
també presentat a la
Muntaner, Delicado
abismo, ja que intro-
dueix la música en di-
recte al treball de vi-
deocreació i dansa. Si
en la peça anterior es
partia de les pintures de
Montserrat Gudiol, ara
la imatge cobra més pes
en el diàleg amb els ba-
llarins: la imatge narra i
la part coreogràfica es
reserva la part «més
suggeridores». / J.B.

Una afonia posa fi
a les funcions de
Sergi López
● Barcelona. Tot i la vo-
luntat de Sergi López
de complir amb les fun-
cions de non solum al
TNC, l’afonia l’ha obli-
gat a suspendre defini-
tiva de les funcions a la
Sala Tallers. La setma-
na passada ja es va
anul·lar la funció de di-
mecres pel mateix mo-
tiu. Per veure la peça,
un dels èxits més indis-
cutibles del comença-
ment de temporada, fe-
ia dies que ja no hi que-
daven entrades. El TNC
retornarà l’import dels
tiquets. / EL PUNT

Doug Wright va necessitar
sis anys per escriure el que
ell intuïa que havia de ser
una gran obra de teatre,
«estava bloquejat», expli-
ca l’actor Joel Joan. Du-
rant un any i mig va viatjar
diverses vegades a Berlín
per entrevistar-se amb
Charlotte von Mahlsdorf a
casa seva, convertida en
un museu d’objectes d’an-
tiguitat (que obria cada
diumenge a la tarda).
Wright se sentia incapaç
de parlar sobre la II Guerra
Mundial, el nazisme i
l’Stasi. El seu editor li va
trobar el fil per desfer el
cabdell: parlar com a per-
sona obsessionada a en-
tendre aquest personatge.
En aquest sentit, l’actor
Joel Joan s’enfronta a un
monòleg, però que en rea-
litat hi apareixen una quin-
zena de personatges «que
dialoguen entre ells» i que
obliga a un treball de des-
doblar els personatges en
la seva pròpia carn.

Marta Angelat és la di-
rectora del muntatge,
d’una hora i vint minuts.
L’actriu, que precisament
aquests dies també inter-
preta un monòleg sobre un
personatge i un fet real
(L’any del pensament mà-
gic, que narra l’any de
trasbals en què mor el ma-
rit i la filla de l’escriptora
Joan Didion), ha ajudat a
donar seguretat a Joan a
l’escena. L’actor se sent
un privilegiat de rebre
aquest text, que, en consi-
derar el públic intel·ligent,
dóna claus però no respon
com sobreviu Charlotte
von Mahlsdorf «una su-

pervivent dels dos règims
més repressius» de l’Euro-
pa del segle XX. El perso-
natge, que no qüestiona
gens la seva identitat fe-
menina, no és valent. Tot i
així, cedeix un local per-
què els homosexuals pu-

guin fer reunions clandes-
tines. Ella mateixa és una
abanderada del col·lectiu,
tot i que, lluny de refugiar-
se en la disbauxa de la plo-
ma i l’excentricitat, se sent
còmoda com a mestressa
de casa que vesteix faldi-

lles llargues i collarets de
perles. És un transvestit
que, des de la normalitat,
s’avança unes dècades a
aquesta lluita, però des
d’una casa decorada clàs-
sicament; «lladroneja»,
diu Joel Joan.

Joel Joan, transvestit al Berlín comunista
L’actor reinterpreta la biografia de Charlotte von Mahlsdorf a la Villarroel

Joel Joan, en el paper de Charlotte von Mahlsdorf. / PILAR AYMERICH

● Joel Joan interpreta aquell fill d’un dèspota
amb idees nacionalsocialistes que, ja de petit,
se sent dona i comença a vestir amb la roba de
la seva mare. Jo sóc la meva dona, un text de

● El director artístic de la
Villarroel, Javier Daulte,
feia anys que anava al dar-
rere d’aquesta producció.
En va sentir parlar de l’èxit
a Broadway mentre prepa-
rava el muntatge ¿Estás
ahí? Més tard, va aconse-
guir veure-la amb una pro-
ducció argentina a Buenos
Aires i va constatar la qua-
litat del text. De seguida,
va entendre que calia fer
una versió catalana amb
Joel Joan de protagonista.
Daulte, que es confessa un
enemic dels monòlegs, va
ser captivat per l’obra des
de la primera cita per la
història i també per com es
desenvolupa el relat. Per
Daulte, el misteri de l’obra
són els dos amors de la pe-
ça: el de Charlotte von
Mahlsdorf per l’Alema-
nya que la perseguia i el de
Doug Wright pel perso-
natge.

A principi dels anys no-
ranta, a mesura que es des-
classificaven els dossiers
de l’Stasi, va anar aparei-
xent el cas de Charlotte
von Mahlsdorf. Wright va
estrenar el text quan Char-
lotte ja havia mort. En
l’obra, no entra en els
companys d’ella. Angelat
aclareix que ella té «sufi-
cient entitat» per constrè-
nyer-se a la condició de
transvestit. Wright deuria
coincidir: li va interessar
les seves contradiccions i
va ignorar la vida sexual
que Charlotte sí que va de-
tallar en la seva biografia.

JORDI BORDES / Barcelona Doug Wright, arriba a partir de divendres a la
Villarroel. L’estrena és dimarts. Charlotte von
Mahlsdorf (Berlín, 1928-2002) viu amb una
normalitat diàfana el seu transvestisme, tot i
que li toca assumir-lo durant anys d’homofòbia

nazi i posteriorment en el Berlín comunista
controlat per l’Stasi. Ella sobreviu en un món
de contradiccions. Tot i la persecució, ella de-
cidirà ser una mestressa de casa en l’Alemanya
forta que no la comprèn.

Una història,
dos amors


