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ACNBARCELONA

■La banyolina Clàudia Cedó, au-
tora resident de la Sala Beckett la
temporada /, proposa en
el marc del Grec Festival de Bar-
celona una obra a partir d'una ex-
periència personal que gira al vol-
tant de la mort perinatal, amb di-
recció de Sergi Belbel. 

La mort d'un no nat, va apuntar
ahir Belbel, «és el més bèstia que
hi ha perquè no ha arribat a la vida
i la protagonista es debat sobre si
aturar el cor al nen i posar fi a una
vida que té dins ella». 

L'autora va dir que tenia ganes
de compartir i explicar aquesta
experiència que havia viscut i tro-
bar-se amb altres dones que han
passat pel mateix per «trencar el
tabú». 

Belbel va destacar que l'espec-

tacle, titulat Una gossa en un des-
campat és «un cant a l'amor i a la
vida» i això, va reconèixer, és el
que volen transmetre als especta-
dors. Les representacions van co-
mençar ahir a la Beckett i es po-
dran veure fins al  de juliol.

La Júlia i en Pau esperen un
nen. Ella està de cinc mesos quan
l'embaràs es complica. Arriben a
l'hospital esperant que els diguin
que el mal de panxa és normal,
però se'ls queden ingressats. En
una setmana hauran de fer-se a la
idea que perden el fill. Aquest és
l'argument inicial del muntatge. 

Cedó va explicar que en un pri-
mer moment va estar a punt d'es-
criure sobre un tema però, al se-
tembre, quan estava embarassa-
da de cinc mesos, va perdre el fill.
«Vaig passar per tot el que implica

una experiència així. Quan estàs
de cinc mesos has de passar per
un part i són coses que em vaig
trobar amb l'experiència».

L'obra, ha explicat l'autora,
transita per moments de molta in-
timitat a altres de plaça de toros:
«Moments que t'emociones, que
plores, però també rius, també és
molt optimista i té molta llum per-
què també li va bé a aquest tema».

Belbel va explicar que llegint

l'escena dos, de les  que hi ha, ja
havia dit que volia fer aquell mun-
tatge perquè «retratava una situa-
ció que també havia viscut des de
la banda home». 

El director remarca que l'avor-
tament natural amb una gestació
avançada és «un tema molt
comú» i que li ha passat a molta
gent. Ha volgut deixar clar que
aquesta història no debat sobre
l'avortament.

Belbel va anar més enllà en les
comparacions i va declarar que
l'obra és una espècie de Hamlet
femení. Perquè, segons ell, el que
fa el personatge de Shakespeare
és «aturar l'acció perquè el pensa-
ment es posi en marxa» com pas-
sa en el text de Cedó, on la Júlia 
que surt de la Júlia  la fa reflexio-
nar «sobre les coses que estan
passant», va dir el dramaturg i di-
rector teatral.

Claudia Cedó, en un aimatge d’arxiu. ACN

Clàudia Cedó
retrata el «tabú»
de la mort perinatal
en una obra al Grec
Sergi Belbel dirigeix «Una gossa en un
descampat», obra teatral de l’autora banyolina

DdGGIRONA

■ Un cicle de concerts a bord de
la històrica embarcació de Gala,
l’esposa i musa de Dalí, pels bells
paratges del Cap de Creus. Així
defineixen els organitzadors el ci-
cle de concerts Gala Acústic ,
que inaugurarà l’ de juliol el Trio
Sarazeno, per continuar amb De
la Carmela (/), Guillem Roma
(/), Pepa Orero & Anna Carné
(/), Miriam & Efren & Ciro (/)
i Marta Roma & Ana Rossi (/). 

Aquests concerts de petit for-
mat es realitzen en uns escenaris
especials com la Cova de l'Infern
on la llum natural i l'acústica de
l'espai enriqueixen l'experiència.

També actuaran Alexandre
Guitart & Christos Barbas (/),
Rusó Sala & Ana Rossi (/), Duo
goller & Restif (/), Duo Vole
(/), Oliver Haldon (/), Na-
taliia Klymyshyn & Anna Carné
(/), L’home del Principi
(/), Trio Okan (/), Trio
Mare Nostra (/) i Eduardo
Mercuri & Marta Roma (/).

El mes d’agost hi haurà una
quinzena d’actuacions, comen-
çant per Virgile Goller (/) i Fer-
nando Salinas & Mireiqa Pla
(/).

El Trio Sarazeno inaugurarà
el Gala Acústic a Cadaqués
El cicle també inclou les
actuacions de De la Carmela,
Guillem Roma, Pepe Orero &
Anna Carné i molts altres

DdGGIRONA

■La Schubertíada de Vilabertran,
un dels festivals de cambra més
importants d’Europa, arribarà
aquest any per primera vegada al
País Basc, concretament a la loca-
litat de Valdegovía. 

El proper mes de juliol, l’Asso-
ciació Franz Schubert de Barcelo-
na i l’Ajuntament de Valdegovía
han programat quatre concerts a
les esglésies de Bachicabo i Tues-

ta. El cicle s’inaugurarà el  de ju-
liol a Tuesta amb la soprano Kat-
harina Konradi i el pianista Ro-
land Vieweg. El  de juliol, a ba-
chicabo, actuarà el Quartet Ca-
sals.

El  de juliol serà el torn del
violinista de Bilbao Asier Polo, de
nou a l’església de Bachicabo. Per
últim, el  de juliol actuarà a l’es-
glésia de Tuesta el pianista Ivén
Martín. 

La Schubertíada de Vilabertran
arribarà aquest any al País Basc


