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ESCENES

Britney 
Spears cita 

Virginie 
Despentes  
a l’Escena 
Poblenou

¿Q
uè tenen a veure 
grans dives del pop 
mundial com Brit-
ney Spears o Miley 
Cyrus amb refe-

rents del feminisme com Virginia Wo-
olf o Virginie Despentes? La resposta la 
té el col·lectiu Leer Es Sexy, que inter-
secciona els universos d’unes i altres en 
les seves creacions. “Ajuntem dives de 
la cultura popular amb textos de la cul-
tura del pensament”, precisa Cris Ce-
lada, cofundadora amb Tomás Castro 
d’un col·lectiu artístic creat l’any 2012. 
Les diferents branques de la seva feina 
(videocreació, performance en viu i ta-
llers amb adolescents) estan presents 
en el 17è festival Escena Poblenou, que 
se celebrarà del 17 al 21 d’octubre. La 

tècnica bàsica utilitzada per Celada i 
Castro consisteix a utilitzar vídeos pre-
existents i superposar-hi un nou do-
blatge. D’aquesta manera aconseguei-
xen redireccionar la 
visibilitat de les dives i 
les converteixen en al-
taveus de causes com 
la igualtat de la dona o 
la identitat de gènere.  

En la seva nova edi-
ció, el festival Escena 
Poblenou manté la se-
va aposta original per 
la creació escènica 
contemporània, l’estímul al pensament 
crític i, amb especial accent en aquesta 
edició, la visibilització del treball de les 
creadores. L’edició d’aquest any tindrà 

com a pròleg una Vikimarató de dones 
creadores, per augmentar la seva pre-
sència a la xarxa. La directora del festi-
val, Ada Vilaró, juntament amb Josep 

Perelló, és la responsa-
ble d’una de les pro-
postes més curioses de 
la cita, Veus entre 
murs, que tindrà lloc a 
banda i banda dels 
murs de la presó de do-
nes de Wad Ras: les re-
cluses parlaran del seu 
dia a dia acompanya-
des del piano de Clara 

Peya i la veu de Lídia Pujol, mentre des 
del carrer el públic podrà sentir-ho tot, 
però només veurà la paret del pati que 
separa els mons de dins i fora. B.G.

Et consideres privilegiat per poder 
impulsar els teus propis projectes? 
Jo em veig capaç de tirar endavant 
aquest projecte, que és un monòleg. Jo 
en això soc molt poruc. Com a actor a 
vegades em costa creure en les meves 
pròpies forces.  

Tu has treballat molt.  
Amb tot el merder que hem tingut aquí 
a nivell professional, tinc la sensació de 
formar part d’aquesta generació que ja 
hem d’abandonar el barco. Cada any 
surten vuitanta o noranta titulats, 
aquest país és molt petit i entenc que 
han d’estar empenyent. 

Mai has dirigit. 
No, no he dirigit mai. I és una co-
sa que m’agradaria fer però que 
em fa un respecte enorme, i no 
sé si en seré capaç. Sí que m’he 
adonat que cada vegada soc més 
valent amb els directors, m’atre-
veixo més a obrir una conversa 
i a discutir les coses durant els 
processos d’assaig. 

¿Hi ha un tipus de director 
amb qui no t’agradi treballar? 
I tant. Hi ha hagut directors, i 
també actors, amb els que no 

he volgut treballar, i altres amb els quals 
he treballat i no hi tornaré a treballar. 
Però això passa en tots els àmbits. Soc 
un tio sensible i hi ha determinades co-
ses per les que, si puc, no passaré. 

Has tingut la sort de poder anar triant. 
Sí, he pogut anar triant, amb més o 
menys encert. Però fins ara he hagut de 
tirar del meu àmbit familiar, i això ha 

tingut molt de pes en la meva vida pro-
fessional. Els meus fills comencen a ser 
grans i albiro que en quatre o cinc anys 
començaré a poder treballar amb més 
calma i embarcar-me en coses que real-
ment em vinguin molt de gust. 

Com està la relació de l’Eduard Fare-
lo amb la seva filla Alba, Bad Gyal? 
Està bé que em preguntis per la meva fi-
lla, perquè una vegada en una entrevis-
ta ella va dir “El meu pare no m’entenia” 
i les xarxes ho han anat repetint. En 
aquell moment la meva filla tenia 19 
anys i jo vaig de cara als 50. 

Potser llavors no s’entenia ni ella. 
Ella es busca i s’ha trobat molt bé, ho 
té claríssim i s’ha trobat molt abans 
del que m’he trobat jo. Fa poc a ca-
sa parlàvem d’això. Ella, abans que 
la Bad Gyal, és la meva filla, i jo 
abans que l’Eduard Farelo actor soc 
el seu pare. No cal que ningú ens ex-
pliqui quina relació tenim ni com 
ens estimem. Jo sé que ella necessi-

ta trucar-me constantment i jo a 
ella també. El que també passa és 

que jo soc molt crític amb la se-
va feina, com ella ho és també 
amb la meva. I crec que això 
ens acosta. BELÉN GINART

“Avui es premien el 
sarcasme i el cinisme” 

EDUARD FARELO
Actor, estrena ‘Una Ilíada’ al Temporada Alta

E
duard Farelo ha escollit un 
text de 3.000 anys per parlar 
de la còlera i la fúria del món 
d’avui. El monòleg Una Ilía-
da, el seu projecte més perso-

nal, amb direcció de Juan Carlos Martel 
i música en directe de Juan Pablo Balcá-
zar, s’estrena demà al festival Tempora-
da Alta, i del 18 d’octubre al 4 de novem-
bre recalarà a la Biblioteca de Catalunya. 
A la televisió continua amb el seu paper 
a la sèrie de TV3 Com si fos ahir. 

Per què La Ilíada? 
Buscava un text que parlés dels conflic-
tes contemporanis i de la seva resolució, 
i vaig anar a parar a aquest text. Juan 
Carlos Martel [el director de l’especta-
cle] diu que els grans textos són com 
una brúixola. 

En realitat, vosaltres feu Una Ilíada. 
Sí, els 15.000 versos de l’original són im-
possibles de fer en escena. Aquesta ver-
sió [de Lisa Peterson i Denis O’Hare] és 
una meravella, perquè més o menys la 
meitat del text ve de l’original i l’altra és 
una aproximació per a l’espectador con-
temporani, amb un narrador que por-
ta 3.000 anys explicant la mateixa his-
tòria i està fart de no trobar motius per 
deixar-ho de fer. 

Com ens parla del món d’avui? 
És una història terrible, perquè és la his-
tòria de la humanitat, dels desacords, de 
la còlera, d’aquesta emoció que ens neix 
a tots i que de vegades aconseguim rete-
nir, però d’altres esclata. 

¿Tenim inclinació cap al costat fosc? 
Avui es premien el sarcasme i el cinis-
me. A les xarxes socials l’odi i les males 
paraules guanyen la batalla constant-
ment. Això és una cosa que em pertor-
ba. Els actors, els directors, la gent que 
ens dediquem al teatre, hem d’aprofitar 
la tarima pública que ens dona la feina 
per intentar dir coses.  
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