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LA CONQUESTA DEL POL SUD ENS PROPOSA ENDINSAR-NOS EN UN LABERINT D’INFORMACIÓ PER

RECONSTRUIR DES D’UN ESCENARI LA HISTÒRIA DE LA CLAUDIA, FILLA DE DESAPAREGUTS ARGENTINS

DeiaCarlGustav Jung que
quimira cap a fora somia, pe-
rò quimira cap a dins es des-
perta. I diuen els creadors d’a-
quest espectacle que la valentia
que requereix aquestamena de
mirada interior és la valentia
a què haurien d’aspirar tots els
pobles i societats, perquè ningú
no pot ser lliure si no sap qui
és. Quelcomque no va saber
durantmolt de temps Claudia
Victoria Poblete, que ara tro-
bem a l’escenari revivint la se-
va història des d’una veritat do-
cumentada que es barreja amb
aquell plus deficció derivat
del fet de trobar-se dins d’un
espectacle teatral.
La Claudia té aramateix tren-

ta-nou anys, viu aBuenosAi-
res, és enginyera de sistemes i
es torna boja per les històries
de ciència-ficció. Però famés o
menys divuit anys va saber que
no era del totqui creia ser.

I el seu descobriment va sac-
sejar una societat argentina en
la qual, i com a conseqüència
de la terrible dictadurami-
litar, hi hamolts altres casos
ben similars al seu.

R. OLIVER

Mirant cap a dins, et despertes
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conduint al paral·lelisme entre
lamemòria (i la seva pèrdua)
dels pobles i la de les persones.
L’objectiu de la companyia és

partir de personatges ben re-
als per elaborar un teatre do-
cument que no es limiti a l’ex-
posició dels fets documentats.
Que sigui capaç de crear una
mena de poètica. I que, lluny
de l’ordremil·limètric, es pre-
senti en forma d’un caos en
què conviuen les més diver-
ses fonts i materials, des de
l’entrevista enregistrada fins
a la referència als grans mites
clàssics en què es fonamenta
bona part de la nostra cultu-
ra. Sempre conduint la caòtica
barreja cap a la necessitat de fer
que la justícia acabi desmun-
tant la falsa veritat imposada
pel terrorismed’estat, per posar
coma exemple un temaque la
Claudia ha patit ben de prop.La Claudia, a la recerca dels seus veritables orígens. FOTO: JOSEP AZNAR
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Història i identitat
Aquest és el títol d’una trilogia
que la companyia La Conques-
ta del Pol Sud va iniciar amb
Nadia (protagonitzat per una
afganesa resident a Barcelona),
i que ha arribat al segon lliu-
rament amb aquestmuntatge
que va passar pel Grec 2016. I
amb un títol així, resulta obvi
que la intenció del cicle és vi-
sualitzar de quinamanera les
històries individuals estan
marcades pel pes de la història
col·lectiva. Quelcom que acaba


