
DdG PERPINYÀ

■L’exposició Inund’ART Expos 
presenta en aquesta edició una se-
lecció de sis artistes que represen-
ten l’actualitat de l’art contempo-
rani a les comarques gironines i es
podrà veure des d’avui fins al dia de
Nadal,  de desembre, a la Casa
de la Catalanitat de Perpinyà. En-
guany, els artistes seleccionats al
festival són la mallorquina Natàlia
Fariñas; la francesa Bettina Eber-
haerd; el francès d’orgien català-
ucrainès John Moderno; el ripollès
Antoni Madueño, que interpreta
música medieval; el fotògraf provi-
nent de Sitges Albert Gironès; i el
barceloní David Sánchez León,
més conegut com DS León. La
mostra s’inaugurarà aquest diven-
dres dia  a la mateixa Casa de la
Catalanitat i hi assistiran Hermeli-
ne Malherbe, presidenta del De-
partament dels Pirineus Orientals;
Nicolás García, vicepresident del
Departament Delegat de la Comis-
sió Catalanitat i Charles Chivilo,
president de la Comissió Cultura i
Patrimoni, entre d’altres. 

Comença
l’exposició d’art
contemporani
Inund’ART Expos
66 a Perpinyà

DS LEÓN

Una escultura de l’artista DS León.
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■ Im Herzen der Gewalt (Al cor de
la violència) és el nou espectacle
del director alemany Thomas Os-
termeier, en què confronta la reali-
tat de les grans ciutats amb la de les
zones rurals en temes com la ho-
mofòbia o el racisme. L'alemany
ha basat la seva obra en la novel·la
autobiogràfica del francès
Édouard Louis. En ella s'explica
com un jove que viu a París és violat
per un immigrant, llavors, el pro-
tagonista demana ajuda a la seva
germana, que viu en un petit poble
al nord de França. Aquest entorn
rural es mostra reticent a l'homo-
sexualitat i a les relacions multicul-
turals. Ostermeier assegura que el
text tracta de «l'homofòbia i la mul-
ticulturalitat» perquè són dos pro-
blemes que encara no s'han resolt
a gran part d'Europa. Im Herzen
der Gewalt, que es va estrenar al
juny a Alemanya i és una de les pro-
duccions teatrals internacionals
amb més expectació del moment,
es podrà veure avui al Teatre Mu-
nicipal de Girona dins de la progra-
mació del festival Temporada Alta.

Ostermeier ha mantingut la
imatge de París com la d'una «so-
cietat liberal», mentre que el món
rural «sembla desconnectat de la

realitat i no la representa». Més en-
llà dels dos mons, Ostermeier tam-
bé apunta com a part del problema
a una lluita de classes, un terme
que semblava enterrat fa molt de
temps.

L'obra presenta el mateix
Édouard Louis com un jove que
ronda la vintena d'anys en una nit
a París. De sobte, es troba un home
d'origen magrebí i comencen a

parlar fins que Édouard el convida
a pujar a casa seva. Acaben tenint
relacions sexuals i, l'endemà al
matí, el protagonista descobreix
que no troba el seu smartphone.
De sobte veu Reda, l'home amb
qui ha anat al llit, que l'apunta amb
una pistola, i allà comença un mo-
ment de violència molt explícita
que acaba amb la violació
d'Édouard.

El jove decideix anar a la policia
i a l'hospital, però buscant el consol
d'algú proper opta per anar a veure
la seva germana, que viu en un po-

ble al nord de França. Allà desco-
breix que el seu entorn està ple de
prejudicis sobre el fet que sigui una
persona homosexual i que a més
hagi tingut relacions amb un home
d'una altra ètnia.

Ostermeier ha detallat que la fi-
gura de la germana es presenta
com una dona molt lluitadora. El
director assegura que Clara és una
«dona independent, autònoma i
enèrgica que en un moment de la
seva vida decideix no formar part
d'una societat elitista». I just en
aquest moment és quan Édouard
apareix per demanar-li ajuda. El di-
rector ha afirmat que tot i ser una
producció alemanya basada en
una novel·la francesa, aquest es-
pectacle es pot representar en
pràcticament qualsevol punt d'Eu-
ropa perquè té la mateixa vigència.
Segons Ostermeier, a tots els països
es manté, ara més que mai, aques-
ta lluita contra el racisme i l'homo-
fòbia però encara no s'ha superat.

Thomas Ostermeier s'ha mos-
trat molt content de poder venir al
festival, perquè aquest compta
amb un «públic molt lleial». De fet,
l'alemany ha explicat que la invita-
ció per venir a Girona és una de les
poques que ha acceptat, ja que «és
molt difícil» muntar una gira
d'aquest espectacle «pels calenda-
ris i la disponibilitat dels actors».
Però des del primer moment que
li van proposar venir, va fer un es-
forç per poder trobar un lloc a la
programació. 

A més, Ostermeier ha assegurat
que són «temps molt difícils» per
al món cultural «perquè estan de-
sapareixent moltes institucions»
referents en aquest àmbit. Per això
celebra que hi hagi festivals com el
de Temporada Alta que apostin
per «crear ponts entre països» pro-
gramant espectacles internacio-
nals.

Ostermeier confronta la
realitat de les grans ciutats
i la de les zones rurals
L'obra titulada «Im Herzen der Gewalt» aterra al festival 
Temporada Alta per tractar «l'homofòbia i la multiculturalitat»

Els tres protagonistes, en una
escena de l’obra. TEMPORADA ALTA
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P etites restes de llana en for-
ma de troca, un coixí d'agu-
lles, carrets de fils de colors

o una cinta mètrica i mil i un re-
cords familiars guardats dins una
capsa de cosir, un humil cofre del

tresor amagat a cada casa. Vida,
de l'aragonès Javier Aranda, estira
el fil d'aquest passat enterrat en
cistellets de vímet plens d'estris de
costura o caixes de galetes dane-
ses que mai han contingut galetes
daneses i evoca amb molta gràcia
tot un món ple de màgia, amor i
sensibilitat.

Amb les dues mans, la boca i un
genoll, Aranda torna el públic a
l'època que aquella caixa d'eines
de l'àvia o la mare era un terreny
vedat i perillós −vigila les tisores!
no toquis les agulles!− i, amb els
sotracs de la màquina de cosir
com a teló de fons, construíem
universos amb botons solitaris,
retalls de roba i didals. L'especta-
cle, que dissabte va passar per la
sala La Planeta de Girona gràcies
a Temporada Alta, és una delícia

de principi a fi: de la invocació
d'aquella infància de joguines
manufacturades, ben poc vir-
tuals, a la representació del cicle
de la vida a través del joc de mans
del titellaire. 

Els delicats i precisos treballs
manuals d'Aranda, que li van va-
ler tres premis a la darrera Fira de
Titelles de Lleida, entre ells el de
millor espectacle, donen forma i
moviment a tres personatges que
neixen, creixen i moren mostrant
un procés d'emocions, com la

vida mateixa, i sobretot, creïble.
L'evolució té sorpreses, tot i ser
ben lògica: el naixement, l'adoles-
cència, la descoberta de l'amor, la
passió pel teatre, la paternitat i
veure, entre l'orgull i la pena, com
els fills volen del niu. L'impertor-
bable i cíclic pas del temps, en de-
finitiva, explicat en  minuts,
d'una forma bellíssima i especial,
enviant tota una declaració
d'amor a aquelles tardes que pas-
sàvem al costat de l'àvia, quan els
jocs brotaven entre vetes i fils.

El fil de la vida
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VIDA
Creador i manipulador: Javier

Aranda. 
D 1 de desembre. Sala La Planeta.



DAVID RUANO

«Vida», de Javier Aranda. 

DdG CELRÀ

■ La Sala El Tub de la Fàbrica de
Celrà acull des de dissabte passat
fins al  de gener l’exposició de
pintura col·lectiva Jugant amb els
colors. Comissariada per l’artista
multidisciplinar Enric Puigsegur,
la mostra és una trobada de diver-
sos artistes d’arreu del món en la
qual participen més d’una dese-
na: Jordi Canals, Lidya Danyluk,
Dolores Duran, Antoni Guardiola,
Mª Carmen García, Isabel Guz-
man, Ksenia Beliaeva, José López
Herrero, conegut com «El Fla-
quer», Enrique Moruno, Roser
Puig, Natan Tatan Tarragó Terra-
dellas, Francesc Orench i Victòria
Serna. 

Celrà inaugura
la mostra
de pintures «Jugant
amb els colors»


