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Enxarxats (Males Herbes), de Carme Torras, i Farishta 
(Ara Llibres), de Marc Pastor, han guanyat ex-aequo el 
guardó a la millor novel·la en català en el marc del 
premi Ictineu de literatura de ciència-ficció i fantasia. 

CARME TORRAS 
I MARC PASTOR, 
PREMIS ICTINEU

El trio barceloní Sidonie celebra vint anys de carrera 
amb la publicació d’una capsa que aplega tota la seva 
discografia en CD i amb l’edició, també per part de 
Sony, del recopilatori Lo más maravilloso. 

SIDONIE 
CELEBRA  
VINT ANYS

Ivan Benet i Alba Florejachs a L’habitació 
del costat. FELIPE MENA / FOCUS 

De quan les dones 
van descobrir 

l’orgasme

‘L’habitació del costat’ LA VILLARROEL 221 DE NOVEMBRE 

Més que el títol cal mirar el sub-
títol, The vibrator play, per 
copsar l’abast d’aquesta pro-
posta de la nord-americana Sa-
rah Ruhl, de qui fins ara només 

coneixíem l’Eurydice que va visitar el Grec el 
2011. A L’habitació del costat Ruhl ridiculitza 
la ignorància sobre les relacions sexuals de la 
burgesia nord-americana de finals del se-
gle XIX al mateix temps que entona un cant 
seixanter sobre els beneficis de l’orgasme.  

L’autora mostra com l’invent d’un doctor i 
científic capaç de curar qualsevol malaltia de 
l’ànima revoluciona el petit entorn burgès, i 
com les dones accedeixen a la joia sexual, a 
l’explosió de plaer que fins ara el matrimoni els 
havia negat. I ho mostra a bastament en un se-
guit d’escenes hiperbòliques en què el doctor, 
armat amb una mena de consolador antedilu-
vià, atén les pacients, que criden i criden men-
tre gran part del públic riu i riu. 

El director, Julio Manrique, diu que ha vist 
en aquesta comèdia “una mirada plena de 
llum, oberta al misteri, al plaer, a l’humor i la 
màgia”. Doncs haurem d’anar a l’oftalmòleg. 
L’obra en si mateixa resulta banal, llevat d’al-
guns fragments que albiren la poesia i que 
mostren la indubtable qualitat de l’escriptu-
ra de l’autora. Certament que hi ha humor. 
Groller, i més intel·ligent en alguns dels dià-
legs. De misteri, cap. Potser si la direcció ha-
gués optat per no mostrar l’habitació del cos-
tat (tot i que ho marqui el text) la poesia hau-
ria tret el cap. O potser el que manca és una mi-
ca més de farsa per sostenir el pobre argument.  

Bon repartiment, això sí. La joia vital de 
Carlota Olsina és encomanadissa, Mireia Ai-
xalà se’n surt amb un paper tan histèric com 
ridícul i Pol López enlaira de manera especi-
al el seu pintor enamoradís. Ivan Benet i Al-
ba Florejachs es mereixen més del que l’obra 
els pot donar. Atenció a un detall: faltava una 
dida negra i els de La Brutal la van trobar. I re-
noi com se’n surt del repte aquesta jove Ade-
line Flaun.e
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Les arts escèniques exploren 
els límits al Temporada Alta

totes les víctimes de la violència de 
gènere. És una irresponsabilitat. Els 
teatres que reben diners públics han 
de ser exemplars fins i tot si a vegades 
això pot ser excessiu”.  

A dins, davant una platea densa, 
The generosity of Dorcas va trans-
córrer amb normalitat. Matteo Sed-
da va protagonitzar un solo perfor-
màtic per moments pròxim al teatre 
de gest en què dibuixava desenes de 
personatges que tot seguit entrega-
va al públic. Amb un joc plàstic i es-
cenogràfic efectiu, la intensitat i 
l’extenuació eren ingredients es-
sencials –límits que sol buscar Jan 
Fabre– i Sedda, alleugerit, va ser 
aplaudit fins i tot potser per sobre 
del que va agradar el muntatge. 

Al matí un altre espectacle de dan-
sa havia servit d’aperitiu metafòric 
sobre la confrontació. Liov és un duo 
de petit format de Diego Sinniger i 
Kiko López que mostra la dura càrre-
ga i la lluita que pot implicar una re-
lació conflictiva, sigui amb una pare-
lla o amb un mateix. Una dansa d’im-
pacte físic, testosterònica, a ritme de 
pel·lícula d’acció.  

Déu engendra i mata els seus fills 
Al costat de Fabre, el final del cap de 
setmana dedicat als programadors 
va estar marcat per un altre nom que 
aixeca controvèrsia per la radicali-
tat dels seus muntatges, Angélica 
Liddell. Dissabte va presentar al Te-
atre Municipal de Girona l’últim ca-
pítol de la Trilogía del Infinito, Géne-
sis 6, 6-7, en què representa passat-

ges de l’Antic Testament amb imat-
ges escèniques tan suggerents com 
críptiques per a qui no conegui bé la 
tradició jueva i figures com Sara, 
Isaac o Abraham, si bé també remet 
al mite més popular de Medea.  

Una circumcisió en pantalla ge-
gant és el primer pla de la funció, que 
obliga a tancar els ulls; l’últim és Déu 
devorant-se a ell mateix, en la figura 
d’un nen menjant-se un pa. El que 
sembla la tesi troncal del muntatge 
és el que crida Liddell al mig de l’es-
cenari: Déu engendra els seus fills 
perquè morin en un bucle infinit de 
bellesa i dolor. L’obra és un àlbum 
il·lustrat que enfila tot de símbols 
que cal caçar, o no, al vol: el pa de la 
creació, el sacrifici, la procreació, un 
Kalàixnikov, el dolor de la carn. Això 
amb personatges que s’exposen en la 
seva singularitat (uns Adam i Eva 
extraterrestres, un cavall de vuit po-
tes, unes bessones de cossos perfec-
tes, cossos mutilats, cossos envellits, 
humiliats...). Mitja dotzena de per-
sones van abandonar un espectacle 
que explora molts límits, escènics, 
actorals i divins. 

També ho va fer, però a través de 
la música, el Niño de Elche amb el 
concert Antología del Cante Flamen-
co Heterodoxo, a El Canal. Una apo-
logia de la singularitat, del robatori 
de tot tipus de referents, de l’obertu-
ra radical de totes les arts. A Girona 
hem sabut que està tramant alguna 
perversió amb els Cabosanroque. 
Una creació contemporània que ja 
és a la llista per a l’any que ve.e

La protesta contra Jan Fabre punxa i el públic assisteix a l’obra

Una de les manifestants que van participar en l’acció Aturem Jan Fabre ahir al Teatre de Salt. DAVID BORRAT

L’anunciada manifesta-
ció per aturar l’espec-
tacle de Jan Fabre que 
havia programat el 
Temporada Alta va 

convocar més mitjans a les portes del 
Teatre de Salt que manifestants. 
Menys d’una desena de persones pas-
saven entre els espectadors per con-
vidar-los a no entrar a la sala per no 
ser “còmplices” d’un artista acusat 
“d’abusos i assetjament sexual”. És 
cert que van tenir poc poder de con-
vicció, però l’efecte havia sigut pre-
vi: més d’una quarantena d’entrades 
es van retornar els dies previs i d’al-
tres van quedar buides. A més, esclar, 
va servir per contribuir al debat sobre 
“què és lícit en l’art”, com reconeixia 
el director del festival, Salvador Su-
nyer, que va justificar que mentre no 
hi hagi una sentència sobre el cas “un 
festival que té el lema «No callarem» 
no deixarà de fer un espectacle”.  

Les converses entre el públic se 
centraven precisament en els límits 
de l’art i sobretot en la presumpció 
d’innocència. Maria Àngels Cabré, 
directora de l’Observatori Cultural 
de Gènere, va ser al teatre per donar 
suport a l’acció: “Després del #Me-
Too, això no es pot fer. I més un 25-N; 
s’hauria de cancel·lar per respecte a 
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