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Una l i una e és la distància que hi ha en-
tre Raphaël Pérez i Raphaëlle Pérez. 
Una distància, però, molt llarga de re-
córrer i plena d’inseguretats i de rebuig. 
Raphaëlle, una funció de teatre docu-
mental, tanca la trilogia sobre la iden-
titat que ha dut a terme els últims anys 
la companyia La Conquesta del Pol Sud. 
Un recorregut que es va iniciar amb la 
terrible aventura vital de Nàdia, la no-
ia afganesa obligada a fer veure que era 
un home per mantenir la seva família, 
i que va continuar amb Clàudia, l’esgar-
rifós testimoni d’una noia que desco-
bria que va ser arrabassada dels seus pa-
res i adoptada per uns militars durant la 
dictadura argentina. 

Barreja de teatre documental i repor-
tatge periodístic, la trilogia no seria el 
mateix sense el testimoni en directe de 
les protagonistes, cap d’elles actriu. 
Raphaëlle tampoc ho és, però ho fa prou 
bé. És empàtica. De fet, volia ser disse-
nyadora de moda, encara que ara treba-
lli en un call center de Barcelona. Euge-
nio Szwarcer i Carles Fernández Giua 
acompanyen Raphaëlle a l’escenari, en 
un format que s’ha repetit en els tres es-
pectacles i que combina els vídeos –que 
contextualitzen la història, amb la vir-
tut d’establir una dramatúrgia visual 
pròpia– amb la narració en directe i en 
primera persona de fragments de la se-
va biografia.  

La història de Raphaëlle és més co-
muna que la de Nàdia i Clàudia. No fa 
gaire vam sentir testimonis semblants 
a Trans, de Didier Ruiz, al Teatre Lliure 
(i aquests dies al Festival d’Avinyó). 
Com a poc, és mes pròxima perquè ella 
és francesa d’ascendència espanyola i 
va créixer a la verda Normandia. I la 
qüestió es la mateixa: sentir-se diferent 
i que la societat no ho entengui. Sentir 
que el cos i l’emoció no es corresponen. 
I afrontar-ho. Raphaëlle ho ha fet amb 
una fantàstica ingenuïtat fruit d’una 
maduració encara incompleta que l’em-
miralla amb les nines Barbie i que, al fi-
nal, dibuixa els estereotips de la dona 
completa que encara no és.◆
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Troben a 
Castelldefels 
els ossos d’un 
rinoceront del 
Pleistocè

ja s’havien descobert dos esquelets 
d’aquests mamífers. En el cas de l’última 
troballa, l’animal formava part de l’espè-
cie Stephanorhinus hundsheimensis, que 
seria similar als actuals rinoceronts ne-
gres africans. Les restes trobades inclo-
uen les dues extremitats anteriors de 
l’animal, les costelles, part de la colum-
na vertebral i el crani amb les dues man-

El Grec furga en les 
fronteres de la identitat  
La companyia italiana Motus presenta a la Sala Hiroshima ‘Panorama’, un espectacle 
sobre el dret al desarrelament i a sentir-se part d’arreu del món

Fa gairebé 30 anys que la companyia 
Motus aspira a aconseguir una societat 
diversa i tolerant a través del teatre. 
Després de tres dècades fent-se un forat 
per escenaris d’arreu del món, la forma-
ció italiana –encapçalada per Enrico 
Casagrande i Daniela Nicolò– ha situ-
at les seves propostes al capdavant de 
l’avantguarda teatral europea, però en-
cara veu a l’horitzó un llarg camí per ar-
ribar fins a aquell anhel primigeni. El 
festival Grec ha acompanyat Motus 
mentre explorava l’adolescència (el 
2009, amb X(ICS) Racconti Crudeli de-
lla Giovinezza), transportava Antígona 
a la contemporaneïtat (amb Alexis, el 
2012) i reflexionava sobre la identitat 
sexual (el 2016, amb MDLSX). Aquest 
any la companyia s’endinsa en un ter-
ritori fins ara desconegut: el del dret al 
desarrelament i a percebre la identitat 
no com un tòtem marcat per la proce-
dència geogràfica, sinó com un mosaic 
que es nodreix de tots els llocs on s’ha 
viscut. Ho fan amb Panorama, que s’es-
trena avui i es pot veure fins divendres 
a la Sala Hiroshima.  

L’espurna que va encendre els mo-
tors de Panorama va ser una trobada en-
tre els directors del muntatge, Casa-
grande i Nicolò, amb actors del Teatre 
La MaMa de l’East Village de Nova York. 
“Vam conèixer gent d’arreu del món que 
ens van convidar a treballar amb les se-
ves biografies”, explica Nicolò. Aprofi-
tant l’estada als Estats Units, els direc-
tors van enregistrar entrevistes als in-
tèrprets. “Els vam preguntar què volia 
dir per a ells ser estrangers, què signifi-
ca ser artistes i a què o a quin lloc perta-
nyen”, diu Casagrande. Les respostes es 
van convertir en el material de l’espec-

tacle, que fusiona les vides dels protago-
nistes fins a crear una única biografia a 
la qual tots els actors posen veu. “Hem 
creuat experiències. L’espectador es 
troba, per exemple, que una noia d’Is-
tanbul parla d’ella com si vingués de la 
Xina, perquè adopta la vivència d’una al-
tra actriu”, diu Nicolò. Amb aquest re-
curs la companyia deconstrueix les 
identitats per transmetre la idea que 
“tots nosaltres som els altres”. 

Ni els actors que surten a escena ni 
els protagonistes de les entrevistes ori-
ginals –que es projecten en una gran 
pantalla– han tingut un camí fàcil abans 

Un moment de Panorama, que es pot veure a la Sala Hiroshima. THEO COTE / FESTIVAL GREC

d’arribar als EUA. Tot i això, Panorama 
explora la identitat des d’un to positiu. 
“Queixar-nos seria l’opció fàcil –subrat-
lla Nicolò–. A l’obra hi ha humor i, fins 
i tot, moments irònics”. Amb una esce-
nografia d’aparença austera que inclou 
sis càmeres, una pantalla, dues taules i 
un micròfon, el muntatge transita entre 
els relats dels personatges per expres-
sar els dubtes i les contradiccions que 
envolten la idea d’una identitat estàti-
ca. “Volem crear la idea d’una societat 
on la migració és una condició existen-
cial –afirma Casagrande–. Els humans 
hem d’estar en moviment constant”.◆
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díbules. Segons els investigadors, l’ani-
mal probablement hauria caigut de ma-
nera accidental a la cova, on va morir 
després de quedar-hi atrapat. A través 
de l’anàlisi de les dents han pogut saber 
que era un rinoceront jove, d’uns set 
anys, i que vivia en espais oberts. Les res-
tes s’extrauran de la cova aquest estiu i 
s’estudiaran. L’Ajuntament de Castell-
defels preveu organitzar una exposició 
al municipi sobre el jaciment on es pu-
gui veure part dels esquelets trobats a les 
excavacions arqueològiques. 

La Cova del Rinoceront és un jaci-
ment arqueològic amb una llarga se-
qüència cronològica, que comprèn des 
dels 200.000 fins als 80.000 anys d’an-
tiguitat. Al jaciment hi ha una gran 
quantitat de restes de fauna en un es-
tat de preservació excel·lent. El 2012 
s’hi va descobrir l’esquelet d’una cria 
d’elefant, i el 2015, dos esquelets de ri-
noceronts joves. Pel que sembla, aques-
ta cova del Garraf va funcionar com a 
trampa natural per a molts animals.◆

Investigadors del Grup de Recerca del 
Quaternari de la Universitat de Barcelo-
na han descobert a Castelldefels un es-
quelet de rinoceront que pertanyia a una 
espècie ja extingida que va viure durant 
el Pleistocè. Els ossos de l’animal tenen 
uns 160.000 anys d’antiguitat i s’han 
trobat precisament a l’anomenada Cova 
del Rinoceront, un jaciment on el 2015 
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