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La companyia de circ Les Farfa
dais aterra avui al teatre Victòria
amb Air Otic, un espectacle
d’acrobàcies de temàtica gai que
pretén mostrar al públic la im
portància de ser unmateix sense
barreres ni prejudicis.
Stéphane Haffner, el director

artístic i acròbata de la compa
nyia, explica que la història que
hi ha al darrere d’Air Otic va co
mençar fa dos anys, quan Les
Farfadais va arribar fins a la final
del concurs televisiu Italia’s got
talent. Al final del número, i en

cara sobre l’escenari, l’Stéphane
va demanar matrimoni al seu
nòvio, Kyle, un dels acròbates,
en directe. En qüestió de dies el
vídeo es va fer viral. “Va sermolt
fort perquè a Itàlia no hi havia
cap dret LGTB+; de fet, el matri
moni igualitari encara no exis
teix”. Comunitats gais d’arreu
del món van aplaudir el gest que
Haffner havia fet en antena, en
una franja horària familiar i amb
tota la naturalitat del món.
De seguida van ser contactats

per l’empresa Atlantis de cre
uers gais, per a la qual van crear
Air Otic, que fa dos anys que és a

alta mar. És la primera ve
gada que arriba a Espanya
després d’un èxit interna
cional.
A diferència del que es

veu als creuers, aquesta ver
sió de l’espectacle és més
llarga i inclou la cantant
Khaoula Bouchkhi, que, ar
ribada del restaurantcaba
ret Lío, d’Eivissa, posarà
veu a la funció. Amés amés,
ella i tots els artistes porta
ran vestits dissenyats i fets a
mà per persones de la ma
teixa companyia, que ja acu
mula unes mil peces de ves
tuari artesanals.
Amb un equip de més de

cinquanta artistes d’arreu
del món, entre els quals hi
ha acròbates, gimnastes, ba
llarins i cantants,Air Otic explo
ra la bellesa del cos humà amb la
llibertat com a bandera. Stépha
ne destaca que “és un xou sensu
al però sense cap vulgaritat; al

uen que els drets LGTB+
són un “tema delicat” que
nohade ser tractat enunes
cenari. Per ell, no és més
que “la vida real” i “una
mostra de llibertat, una for
ma de felicitat, de comunió i
d’amor”.
El productor Toni Alba

dalejo ha explicat que Air
Otic s’ha portat al Victòria
en coordinació amb el festi
val gai i lèsbic Circuit, l’es
deveniment d’aquestes ca
racterístiques més gran
d’Europa, que se celebra a
Barcelona cada any des del
2008. “Abans els teatres no
tenien oferta a l’agost, però
cada vegada més es busca
estar actius tot l’any”, ha dit.
Les Farfadais estaran al

Paral∙lel fins diumenge vinent,
dia 19, i després començaran la
gira Air Otic, les primeres para
des de la qual seran Florida i
Provincetown (EUA)c

Les Farfadais arriba
al Victòria ambun xou
prodrets LGTB+

.

Part de l’espectacleAir Otic

La periodista, escriptora i activista feminista argentina Florencia
Etcheves aborda el tràfic de blanques a la novel∙la ‘Cornelia’

Històriad’una
esclavitudnoabolida

SARA SANS
Barcelona

C inc alumnes d’un
col∙legi per a nenes ri
ques de Buenos Aires
viatgen amb la seva
professora a un poble

remot de la Patagònia. Coneixeran
l’exemplarreconstrucciód’aquella
zona després d’una devastadora
erupciódel volcàTunik.La segona
nit, totes cinc, que tenen uns quin
zeanys, surtend’amagatperanara
una discoteca, i durant la festa una
d’elles desapareix. No ha fugit. Ni
ha mort. A Cornelia (Planeta) la
protagonista ha estat la triada per
una malvada xarxa de tràfic de
blanquesque laperiodista i escrip
tora argentina Florencia Etcheves
desteixeixatravésdelamiradailes
raonsdecadapersonatge.
LafamíliadelaCornelia,acomo

dada però destrossada, organitza
un funeral deu anys després de la
desapariciódel’adolescent.S’hire
troben les quatre amigues –i amb
elles, els fantasmesd’unpassatmal
paït– ipassaunacosaquepermeta
Pipa (ara és l’agent de policia Ma

nuela Pelari) reobrir el cas. “La re
cerca de la Cornelia és concreta,
però cada personatge busca altres
coses que tenia pendents”, diu Et
cheves, que també és una destaca
daactivistapelsdretsdeladona.La
història explora laviolència contra
elles: des de la més extrema i evi
dent fins a la més subtil i, potser,
mésperversa.
“No volia passar de puntetes pel

tema del tràfic de blanques; volia
fugir dels tòpics; és un delicte que
s’amagamassa i que existeix, hi ha
donesquesóncaptadesihihaindi

vidus disposats a pagarne molts
diners, perquè lamentablement
molts encara consideren les dones
un tros de carn, una mercaderia, i
aixònoenténdeclassesipassaatot
arreu”, denuncia l’autora. Etche
ves va deixar la televisió al febrer
després de més de 24 anys treba
llant en programes informatius, la
majoria dedicats a successos. La
seva professionalitat i experiència
en aquest camp es trasllu a Cor
nelia.
L’autora–premiMartínFierro a

lamillor tascaperiodística femeni

nael2010,el2011 iel2012–descriu
les tortures (reals) que és capaç de
suportarunadonaraptadaiobliga
da aprostituirse, o la relació entre
laprostituciói lesdrogues.Potnar
rar el dolor i el terror de la víctima
fins a comprendre i compartir el
seu desig de morir o conèixer les
pors i les misèries personals del
botxí mateix. Pot mastegar la vio
lènciamés extrema o el dolor pro
fund d’unamare davant l’absència
de la seva filla.
Amb capítols curts, com petites

pecesqueconfigurenungrantren

caclosques, el lector viatja alterna
tivament en el temps i en l’espai.
Ara a la Patagònia salvatge i glaça
da; després aunamissa enunbarri
luxósdeBuenosAires.Ounavisita
aun terrorífic centrede salutmen
tal, o lesnegociacionsdeldespietat
Khalfani Sadat, l’egipci responsa
ble de tota la xarxa de prostitució.
O bé una cruel conversa entre cinc
amiguesconsentidesienvejosesde
quinzeanys.
“Larealitat sempresupera la fic

ció”, assegura laperiodista. Ideve

gades l’explicamoltmillor unano
vel∙laqueunapàginadediariocinc
minuts de televisió. “Un lloc que
emvacommocionariemvamarcar
profundament va ser Ciudad Juá
rez.Quanhivaigser,el2007,eraun
infern per a les dones... Era el lloc
més insegur del planeta per a una
dona. Vaig veure com els familiars
anavenajuntantelsossos...Aixòho
escrius en una novel∙la i ningú no
s’hocreu”.
“Hemirat de no jutjar els perso

natges,elshepresentattalcomsón,
potser amorals o incorrectes, però
m’estimomés que opini el lector”,
diu Etcheves. La periodista i des
del2015activalluitadorapelsdrets
de la dona, promocionava a co
mençamentsd’estiuCornelia,sem
pre amb unmocador verd a sobre,
símbol de la lluita proavortament
al seu país. Estava esperançada.
Contra tot pronòstic, el Parlament
havia aprovat una llei moderna.
Tot i això, l’eufòria es va convertir
en decepció fa uns quants dies
quanelSenatlavatombar.“Nopuc
fer res més que ser feminista, i les
joves ens estan ensenyant; és una
qüestió de drets humans, i hi ha
molts homes, i cada vegada seran
més, que també rebutgen aquesta
societatpatriarcal”.
Etcheves va debutar com a no

vel∙lista el 2012 amb La virgen en
tus ojos, on va començar una sèrie
en què el detectiu Francisco Juá
nez té un paper destacat. El segon
lliurament va arribar el 2014 amb
La hija del campeón (sempre amb
Planeta), i amb Cornelia –ja adap
tada al cinema a l’Argentina–, l’au
tora llançael seunou llibre.c

MONTSE GIRALT

L’autora durant la visita a Barcelona per promocionar la seva tercera novel∙la, que arrenca amb la desaparició d’una adolescent

“Molts encara
consideren les dones
un tros de carn,
unamercaderia, i això
no entén de classes”

contrari, es busca l’estètica i
l’elegància per sobre de tot”. I
recorda que és “per a tots els pú
blics, també per a nens”. Lamen
ta que hi hagi persones que cre


