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Primera fila ICULT
Estrena al Temporada Alta

Viatge a l’horror

masclista
‘Macho man’, l’última obra d’Àlex Rigola,  pretén despertar consciències 
contra aquesta xacra mitjançant una instal·lació que remou emocionalment

MARTA CERVERA 
GIRONA

T
ots hem sentit parlar de 
violència masclista, amb 
unes víctimes mortals ofi-
cials que pugen des de co-

mençament d’any 43 dones i tres 
menors. Però és molt diferent conèi-
xer casos a través dels mitjans de co-
municació que ficar-se dins de les 
múltiples capes d’aquest horror 
l’origen del qual rau en la idea de la 
superioritat de l’home en una socie-
tat patriarcal. Només així es pot en-
tendre l’obsessió de part del gènere 
masculí per imposar-se al femení a 
través de la força i de la por. «El mas-
clisme se sosté perquè hi ha una co-
responsabilitat de tots i totes, la 
 societat ho permet», recorda la 
psicòloga Alba Alfageme Casanova, 
col·laboradora indispensable en 
l’últim projecte del director Àlex Ri-
gola, que s’estrena avui al festival 
Temporada Alta. 

Macho man, la seva nova aposta ar-
tística, és una instal·lació de teatre 
document on el públic entra en 
grups reduïts de sis persones, a po-
der ser paritaris. Dilluns, un grup de 
periodistes va tenir l’oportunitat de 
viure l’experiència al Teatre Munici-
pal de Girona, on la peça estarà mun-
tada fins al dia 25. Serà difícil d’obli-
dar. Hi va haver fins i tot qui va haver 
d’abandonar el recorregut abans a 
l’haver de passar uns minuts en una 
habitació atapeïda d’imatges de víc-
times de feminicidis. No són fotos es-
cabroses, al contrari. Mostren dones 
que podrien ser qualsevol dona, gent 
de diferent edat i estatus. 

 
UN VIS-A-VIS / L’espectador camina, 
llegeix, mira, però sobretot, escolta 
en aquesta instal·lació en la qual 
s’utilitzen auriculars. Una veu feme-
nina –una actriu que va patir violèn-
cia masclista i explica la seva expe-
riència– guia els espectadors per ha-
bitacles de diferents dimensions per 
descobrir no només esgarrifoses da-
des i testimonis, també per reflexio-
nar sobre aquest masclisme omni-
present. Això es fa particularment 
visible a la quarta sala, un espai 
muntat com el vis-a-vis d’una presó. 

Fascinant conte negre
IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

V
an captivar l’any passat en 
la seva estrena al Tempo-
rada Alta amb Golem i 
aquest cap de setmana 

passat la companyia britànica 1927 
va tornar a fascinar la platea amb 
The animals and children took to the 
streets, la peça que la va llançar a la 
fama. Amb una imaginativa inte-

gració del treball teatral en el relat 
animat projectat sobre tres panta-
lles, la directora, escriptora i actriu 
Suzanne Andrade i l’animador i 
il·lustrador Paul Barritt han creat 
un llenguatge únic en què confluei-
xen referències múltiples, comen-
çant pel cinema mut i l’expressio-
nisme alemany de la Metrópolis de 
Fritz Lang, estrenada el 1927 com el 
nom de la companyia. 

The animals and children took to the 
streets es presenta com una novel·la 
gràfica que pren vida per recordar-
nos la cíclica equació sota el poder 
opressiu: revolta i repressió, dibui-
xada amb gran sarcasme, humor i 
originalitat. Som a Le Bayou, el sub-
urbi marginal, oblidat i temut 
d’una ciutat, amb escarabats pu-
jant per les parets, veïnes xafarde-
res i nens rabiosos prenent els car-

CRÒNICA  Els britànics 1927 tornen a captivar en el festival

Un moment de ‘The animals and children took to the streets’.

33 Diversos espectadors se sotmeten a un vis-a-vis per fer front, mitjançant preguntes senzilles i directes, al seu coneixement del masclisme.
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Allà, davant una persona de l’altre 
sexe, cadascú respon alhora una sè-
rie de preguntes només amb un mo-
viment de cap. Van de menys a més 
gravetat per conscienciar l’especta-
dor de l’abast del problema. ¿Alguna 
vegada has permès un acudit mas-
clista? ¿Has vist o patit un cas de vio-
lència de gènere? ¿Has informat la 
policia? La majoria d’assetjaments i 
agressions no es denuncien, però les 
estadístiques són demolidores: una 
de cada tres dones ha patit o patirà 
violència de gènere i la meitat dels 
casos d’assetjament es produeixen 
en l’àmbit laboral. 

 
SENTÈNCIES ANACRÒNIQUES / Que tot ai-
xò ve de lluny queda clar tot just co-
mençar el recorregut admirant unes 
pintures renaixentistes de Botticelli 
inspirades en La història de Nastagio de-
gli Onesti, del Decameró de Boccaccio. 
Aquests dibuixos del segle XV  
–en els quals una dona que es nega a 
entregar-se a qui la pretén és assassi-
nada– no deixen cap dubte sobre el 
missatge: obeeix o mor. Per desgràcia, 
la ruta per la instal·lació no convida a 
considerar aquest missatge com una 
relíquia. N’hi ha prou escoltant els 
testimonis d’algunes víctimes o des-
cobrir un plafó amb sentències judici-
als dictades en ple segle XXI; serà l’es-
pectador que hagi d’endevinar quines 
són falses. Al·lucinaran. 

Per Rigola, l’interès pel masclis-
me sorgeix de les seves ganes de con-
tribuir a un canvi, de reconèixer què 
hi ha de masclista en ell i intentar 
millorar. «Vaig fer el muntatge pen-
sant en la meva filla. Aspiro a deixar-
li un món millor, tot i que ja sé que 
això és només un gra de sorra», con-
fessa Rigola, que, com els seus col·le-
gues en aquesta aventura, ja ha no-
tat un canvi. «Ara hi ha certs acudits 
que ja no tolero en els meus grups 
de WhatsApp». 

Per a la psicòloga Alfageme, ex-
perta en violència masclista, és im-
portant la cultura que transmetem. 
«Cal entendre com estan educats els 
homes. El masclisme situa les dones 
com a ciutadanes de segona i a ells 
els dona uns privilegis, però també 
els diu com han de ser». Li encanta-

Amb l’estètica  de 
l’expressionisme alemany, 
‘The animals and children 
took to the streets’ relata 
la revolta d’uns nens

ACN

rers en les seves barbàries noctur-
nes. Una mare nouvinguda amb la 
seva filla fracassa a l’intentar millo-
rar les seves vides amb amabilitat i 
un club d’art, mentre que un por-
ter enamorat de la nova llogatera 
compta els dies per escapar-se de la 
barriada. La revolució arriba des 
dels petits: una banda de nens pi-
rates decideix assaltar el parc dels 
privilegiats, on juguen nens feli-
ços, i segrestar el gat de l’alcalde. 
Però el seu crit reivindicatiu –«vo-
lem el que vosaltres teniu allà»- serà 
silenciat. Acabaran zombis, sedats 
amb gominoles adulterades, i amb 
la lliçó apresa: qui neix a Le Balou 
mor a Le Balou. 

En escena, tres formidables ac-
trius cantants, una d’elles també al 
piano, com en el cinema mut que 

evoquen, interactuen en perfecta 
sincronització amb el relat fílmic, 
movent-se ràpides cap als llocs de 
l’acció dels diferents personatges: 
apuntant per una finestra, obrint el 
paraigua mentre cau pluja virtual, 
escombrant la brutícia que a l’ins-
tant salta a la pantalla o passejant 
amb la filla, un dibuix animat.  

 
PRECISIÓ DE RELLOTGE  SUÍS / La hibri-
dació del treball actoral amb la 
pel·lícula i l’animació, el leitmotiv 
d’aquesta premiada companyia 
fundada el 2005, és pura màgia i 
exigeix una precisió de rellotge-
ria suïssa. Les nombroses mar-
ques a terra, per indicar a les ac-
trius on situar-se per a l’encaix 
perfecte, donen idea de la com-
plexitat de la proposta, que des-

prés de la seva estrena el 2010 ha 
recorregut mig món entre els elo-
gis de públic i crítica. 

En el fosc grafisme d’estètica ex-
pressionista trobem traços del ma-
cabre Tim Burton, hi ha també 
tocs de cabaret, amb cançons i mú-
sica en directe, a estones inquie-
tant com el relat, i un brillant tre-
ball d’animació de Barritt. Tot un 
esplèndid malbaratament d’ima-
ginació que, servit amb sarcasme, 
il·lustra la crítica social: un deses-
perançador retrat de l’exclusió. 
Apaivagada la revolta infantil, pro-
posen en una escena de pantomi-
ma dues opcions. Final realista o 
idealista. El públic prefereix l’úl-
tim, però aquest no és un conte de 
Disney. És un conte negre, molt ne-
gre, meravellós. H

ria que molts homes vegin Macho 
man. «És un viatge que et posa cara a 
cara amb unes experiències que les 
dones, durant molts anys i segles, 
han anat transitant soles». 

La proposta remou emocional-
ment i ajuda a resignificar idees i ex-
periències abordant el masclisme 
des de diferents vessants: familiar, 
social, judicial i fins i tot virtual. 
L’última parada mostra com s’incul-
ca també a través d’un videojoc su-
perpopular; tot i que és per a adults, 
en realitat triomfa entre menors. Al-
fageme ha assessorat l’equip de dra-
maturgs format per Rigola, Ferran 
Dordal, Alba Pujol i Irene Vicente Sa-
las. Els ha orientat i proporcionat 
tant valuosos testimonis de víctimes 
de violència masclista com dades sig-
nificatives, exposades sense aclapa-
rar en els 12 diferents espais disse-
nyats per Max Glaenzel, cada un 
amb la seva ambientació. En general 

són bastant foscos quan hi ha projec-
cions, però també hi ha sorpreses, 
com un jardí de gespa artificial que 
introdueix l’espectador en el delicat 
tema dels abusos a menors. Els dibui-
xos de nens parlen per si sols. Tot el 
que es diu i es mostra és real en 
aquest recorregut per l’horror del 
masclisme. Potser per això hi ha al 
costat de la instal·lació una sala de 
descompressió per buscar assossec 
després de la visita. 

Tots els alumnes de batxillerat 
d’instituts de Girona i Salt veuran 
Macho man i debatran sobre el que 
han vist després amb alguns ex-
perts. Després de Girona, la ins-
tal·lació es veurà als Teatros del Ca-
nal de Madrid. La versió anglesa ja 
està a punt. Tot i que les dades par-
len d’Espanya, el masclisme és un 
fenomen global. H

«Ara hi ha certs 
acudits que no tolero  
en els meus grups de 
WhatsApp», afirma el 
director d’aquesta peça

33 Un plafó mostra surrealistes sentències judicials; cal endevinar quines són falses.
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33 Un jardí artificial amb nans ambienta l’espai on s’aborden els abusos a menors.
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