
Regió7DIVENDRES, 22 DE SETEMBRE DEL 201738

Escenaris d’Entrada

ALTRES
PROPOSTES

IMATGE PROMOCIONAL

ESPAI ÀNIMA
 Avui, a les 20 h. Espai Ànima
obre una nova temporada amb el
concert d’Eran Zamir, músic i
compositor turc, que oferirà la
seva primera actuació a Cata-
lunya. Estudiós de la música àrab,
ha publicat dos àlbums on fusiona
la tradició i la contemporaneïtat
dels sons de l’Orient Mitjà, amb
l’oud com a instrument principal.
Sala gòtica de l’hospital de Sant
Andreu (carrer del Remei de
Dalt, 3). Manresa. Gratuït. 

ARXIU PARTICULAR

LA NENA DELS PARDALS
 Diumenge, a les 12.15 h. La
nena dels pardals és una proposta
de teatre infantil de la companyia
Teatre al detall que es basa en un
fet històric. L’argument, que se
situa a la Xina, comença quan les
autoritats ordenen exterminar
tots els pardals del país per evitar
que es mengin el gra. Però hi ha
una nena, Ming Li, que, seguint el
que li diu el cor, decideix salvar-
ne tants com pugui. Teatre Muni-
cipal l’Ateneu (carrer de Sant
Pau, 9). Igualada. Preu: 6 euros.

IMATGE PROMOCIONAL

MÖEK AL CICLE RACONS
 Diumenge, a les 19 h. El cicle
Racons de Monistrol de Montser-
rat engega la programació musi-
cal amb el concert del conjunt
Möek, format per Jesús Vicente
(guitarra), Anna Belmonte (veu i
saxo), Chucho González (bateria) i
el monistrolenc Manolo López. El
grup oferirà un repertori que
viatja per diferents ambients i cul-
tures del Mediterrani i dels Bal-
cans, adaptades a una visió més
actual. Plaça de la Capella. Mo-
nistrol de Montserrat. Gratuït.

Entrevista David Selvas

Any 2009, guerra de l’Iraq. La
Sarah, una reportera gràfica que
es troba a la zona del conflicte, sal-
ta pels aires a causa de l’explosió
d’una bomba. Greument ferida,
ha de tornar a casa per recuperar-
se, i inicia així una treva que li per-
met reflexionar sobre el seu pro-
jecte vital, professional i de pare-
lla, juntament amb el seu com-
pany, en James, també reporter de
guerra, que encarna l’actor David
Selvas. Quedar-se a casa? Tornar
a l’Iraq? Quin sentit té tot plegat?
L’obra, una adaptació del text
Time Stands Still de Donald Mar-
gulies dirigida per Julio Manrique,
es representarà aquest cap de set-
mana a Manresa. Clara Segura,
Ramon Madaula i Mima Riera
completen el repartiment.

De què parla La treva?
És una d’aquelles obres que es-

peres trobar sempre, perquè és
molt rodona i reuneix moltes co-
ses. D’una banda, parla d’un tema
social potent, ja que els protago-
nistes vénen de l’Iraq i són els ulls
de la societat sobre el que hi passa.

D’altra banda, hi ha una part més
íntima: en un moment de treva,
després que el personatge de la
Clara [Segura] estigui a punt de
morir, tots dos, que tenen 40 i pocs
anys, es plantegen què volen fer
amb les seves vides, quin projecte
trien, si han de viure per la feina o
bé si arriba un moment que es tor-
na secundària.

El personatge d’en Richard,
editor i amic de la parella, apa-
reix a l’obra amb la seva nova
companya, la Mandy. Quin pa-
per hi juguen?

Ells ensenyen un tema tabú: un
tio que està amb una noia molt
més jove que ell. I, de cop i volta,
demostren que la seva relació és
una opció de vida. Això provoca
que els protagonistes hagin de ba-
llar amb els seus fantasmes.

En aquest sentit, hi ha un xoc
entre dues posicions: la de la Sa-
rah, que no pot concebre la vida
sense el fotoperiodisme de guer-
ra, i la d’en James, que ja en té
prou i vol estabilitat. Amb quina
opció es queda David Selvas?

Jo em sento molt identificat
amb el meu personatge. A cada
moment de la vida hi ha unes
prioritats, i en el fons has de veure
què vols i ser tu mateix. Si creus
que estar a primera línia de foc
ajuda a millorar les coses, seràs in-
feliç quedant-te aquí amb una
vida més còmoda. I al revés. La
gent canvia, i els seus projectes vi-

tals també. El que t’ha fet feliç una
època pot no fer-te’n en una altra.

Les parelles es plantegen si
comparteixen model de vida?

Aquest és un dels grans handi-
caps de les relacions: anar posant
al dia les prioritats. D’aquí ve la
crisi dels 30, la dels 40, i totes les
crisis en general. Si no actualitzes
les prioritats, al cap de 10 anys et
trobaràs que portes una vida que
no té res a veure amb el que vols.
La reflexió ha de ser un motor im-
portant per prendre decisions. 

És important que existeixi
gent vocacional com la Sarah?

Sí, evidentment. I el fotoperio-
dista és més important que el pe-
riodista de guerra, perquè coque-
teja amb l’art. Fa art de l’horror.

L’obra també afronta l’etern
debat sobre les imatges de guer-
ra i el seu efecte. Creu que estem
insensibilitzats?

Hi ha moltes maneres d’expli-
car la guerra; hi influeix el codi
deontològic de cada professional.
Que tu et sentis malament perquè
aquelles imatges no et provoquen
el que t’haurien de provocar, ja

t’està generant una incomoditat.
Però no creu que l’abundàn-

cia provoca una abstracció?
I l’altra opció quina seria, que

aquestes fotografies no hi fossin?
Això no ens abstrauria? No veure
aquesta realitat, no veure el nen
mort a la platja, seria molt pitjor.

Quina és, doncs, la reflexió de
fons sobre el periodisme?

L’autor dóna moltes veus. El
personatge de la Mandy diu: una
foto té un preu i un mercat; estem
en una societat capitalista, i els fo-
tògrafs de guerra són pràctica-
ment estrelles de rock. No us fa
vergonya? En comptes de fotogra-
fiar aquesta gent, el que hauríeu
de fer és ajudar-los. I la Sarah res-
pon que si ella no fotografiés això,
no hi hauria gent que ajudaria. El
més bonic és que no dóna la raó a
ningú; si agafes trossos de cada
personatge, t’ajuda a crear una
opinió.

I el públic, es posiciona?
Sí. Al final de l’obra les emo-

cions esclaten, i en sortir es genera
debat entre els assistents. Hi ha
qui creu que ha de tornar a la guer-
ra, i qui creu que no. Però en el
fons tots tenim una part de la nos-
tra ànima que voldria anar a aju-
dar a una ONG a l’Àfrica, perquè
com a espècie volem ajudar els al-
tres. Com que no ho fem, ens
identifiquem i empatitzem amb
les persones valentes que, com la
Sarah, trien aquest tipus de vida.
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Actor. Conegut pel seu paper d’Ernest a la telenovel·la «La Riera», de TV3, Selvas es posa ara en la pell d’un reporter de
guerra que es replanteja les seves prioritats vitals a l’obra «La treva», on comparteix protagonisme amb Clara Segura

FELIPE MENA

L’OBRA

«La treva»

Lloc: teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35.
Manresa. Dia i hora: dissabte, a les 21 h, i diu-
menge, a les 18 h. Entrades: 25 euros (20
euros socis Galliner i majors de 65 anys; 6 euros
menors de 25). Venda a taquilles i a kursaal.cat

«Si no veiéssim la realitat de les
guerres, seria encara molt pitjor» 
David Selvas és un dels protagonistes de l’obra «La treva», que arriba demà al Kursaal

El fotoperiodista
és més important

que el periodista perquè
coqueteja amb l’art»

MARIA OLIVA MANRESA

David Selvas protagonitza, juntament amb Clara Segura, una obra dirigida per Julio Manrique que reflexiona sobre l’amor i el periodisme de guerra


