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SÍLVIA OLLER
Girona

Més de 6.400 alumnes d’entre 3 i
16 anys d’un total de 34 centres
educatius de Girona i Salt s’han
beneficiat aquest any del progra-
ma A Tempo, una iniciativa que
sota el paraigua del Festival Tem-
porada Alta, permet que les arts
escèniques entrin a les aules en
horari lectiu i demanera gratuïta.
Els impulsorsd’aquesta iniciativa,
la Fundació La Ciutat Invisible,
destaca l’augment de participació
de la comunitat educativa, ja que

en un any la xifra d’estudiants im-
plicatsenelprojectehacrescutun
40% i el de docents, un 72%. “Es-
tem rebent demandes per extra-
polar la iniciativa fora de Girona i
Salt”, destaca el director de Tem-
poradaAlta, Salvador Sunyer, que
assegura que la voluntat és ela-
borar una guia perquè les ciutats
interessades puguin implantar
aquest model educatiu partint de
la seva propia programació cul-
tural.
Durant el curs passat actors

com Rosa Gàmiz, que va fer una
adaptació per a primària del clàs-

sic Romeu i Julieta de Shakeas-
peare;elgrupLesImpuxibles,que
van abordar la transsexualitat a
Albert Berta i l’espectacle-ins-
tal·lacióMacho Mand’ÁlexRigo-
la, que tracta la violència masclis-
ta, van entrar a les aules. Artistes
com la compositora i pianistaCla-
ra Peya, el director i actor teatral
Lluís Homar o l’actriu Elisabet
Casanovas van oferirmaster clas-
ses per donar a conèixer la seva
professióaestudiantsdesecundà-
ria. Els alumnes també van poder
donarvia lliurealasevacreativitat
i a l’IES Salvador Espriu de Salt

van preparar un espectacle que es
va incloure en la programació del
Temporada Alta. Per al president
de laFundacióLaCiutat Invisible,
Joaquim Nadal, l’objectiu final
d’aquest projecte és “trencar les
barreresentreeducació i cultura”.
I permetent que les arts arribin al
món educatiu “no es busca crear
nouspúblics, sinó ciutadans”, res-
saltaSunyer.
Un altre dels eixos sobre el qual

pivota el projecte A Tempo, que

comptaambelsuportdelaFunda-
cióBancSabadell i lacol·laboració
deConArteInternacional, centra-
daen l’educaciódels jovesa través
de l’art i la cultura, sónels docents
que durant el mes de juliol tenen
l’opció de formar-se en aquest
campgràcies a artistesopedagogs
que els descobreixen el potencial
educatiu de la dansa, la música, el
teatreolesartsvisuals.Elseminari
d’aquest any, que se celebrarà del
8 a l’11 de juliol al CentreCultural
LaMercèdeGirona, tractaràde la
qualitat del temps i dels diferents
ritmes d’aprenentatge dels alum-
nes.Entre els participants destaca
el professor i investigador Allan
Owens, pedagog teatral de laUni-
versitat de Chester. En dos anys,
SalvadorSunyeraspiraaconvertir
aquestseminarienunauniversitat
d’estiu sobre formaciócultural.!

El Temporada Alta acosta el teatre
amés de 6.000 alumnes deGirona

ATempo, el curs de
formació de docents
en el camp de les arts,
se celebrarà del 8
a l’11 de juliol

SílviaMunt dirigeix al Lliure la versió teatral del film de Von Trier

Tots som ‘Dogville’
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Fa 16 anys el director da-
nès Lars von Trier va
impactar amb Dogville,
una pel·lícula protago-

nitzada per Nicole Kidman que
tenia llocenunpoblemíser iper-
dut dels Estats Units durant la
Gran Depressió. L’estètica de la
pel·lícula era molt teatral: no hi
haviapoble,nomésungranesce-
nari buit on diferents cintes ad-
hesives blanques dibuixaven a
terraelscontornsdelescases, les
botigues i les esglésies. Tot i així,
la gent obria portes inexistents
per entrar a casa. La gent acollia
amb calidesa la protagonista, la
Grace, una espantada fugitiva de
bona família. Però aviat comen-
çaven a exigirmés per acollir-la,
fins al punt d’abusar d’ella fins a
extrems insuportables.
L’obra tenia connotacions re-

ligioses evidents. LaGrace (Grà-
cia) semblava gairebé un Crist
sofrent i redemptor. Ielseupare,
el duríssimDéude l’AnticTesta-
ment. Ara Sílvia Munt reprèn
Dogville al teatre però desposse-
int-la de la càrrega religiosa i
traslladant-laa l’actualitat i aCa-
talunya. És Dogville: un poble
qualsevol, que s’estrena dijous al
Teatre Lliure de Montjuïc i que

aborda, diu Munt, “la fina línia
vermella entre el bé i el mal, en-
tre ser bona gent i fins a quin
punt aquesta bona gent que som
pot travessar la barrera i trans-
formar-se en la pitjor versió de
nosaltres mateixos. Dogville em
va semblar una pel·lícula molt
potent;alseumomentemvaper-
torbar, i emsemblavaquevalia la
pena tornar-hi per tot el que està
passant per parlar del poder del
grup sobre l’individu, del poder
del líder sobre el grup, del poder
de la família, del poder que exer-

cimambaquesta estrangera, una
noia joveque arriba aunpoble”.
Aquesta jove, encarnada per

BrunaCusí, quan arriba troba en
Max, David Verdaguer, el líder
del poble. L’acció, explicaMunt,
té lloc al centre cívic de la locali-
tat, i tot el que passa fora només
es veu projectat en una pantalla
gran.
Munt,quehadutatermelano-

va versió deDogville amb el dra-
maturgPauMiró, explica que en
generalhancanviat laversiómés
masculinadeVonTrier. “Laseva
era una noia guapa, una mica la
reencarnació de Jesucrist, i que
es deixava fer tot el que volien.
Nosaltres plantegem una noia
més jove, innocent, quevol creu-
re en la societat com ens passa a
tots quan sommolt joves, que ve
d’un lloc molt fosc i, quan arriba
a aquest poble, fa un viatge per
creure en la societat, l’ésser hu-
mà, l’amor, i es troba l’altra cara
de lamoneda. Troba la perversi-
tat amagada”, diuMunt.
I evoca la filòsofa Hannah

Arendt. “Ella deia que el mal
sempre és banal, i la banalitat de
no plantejar-se les coses fa que
puguem cometre actes perver-
sos. Quan penses profundament
no et deixes endur per aquestes
proteccions del grup, del líder,
de la família. En el moment que
ens deixem endur per un líder,
un grup, un país, per algú que
pensa per nosaltres, deixes de
ser responsable de tu mateix i
deixes que els altres siguin res-
ponsables dels teus actes: et jus-
tifiques a partir dels altres. Bus-
quem el grup per protegir-nos,
justificar-nos, perquè estar sol i
pensar davant les coses és més
incòmode”, conclou.!

“Busquemelgrup
perjustificar-nos;
estarsol ipensar
davant lescosesésmés
incòmode”,diuMunt

ROS RIBAS

David Verdaguer i Bruna Cusí en una escena deDogville, que s’estrena dimecres al Lliure

J. BARRANCO Barcelona

Orsini és elmodel de la bomba que
el 1893 va terroritzar el Liceu amb
20morts. I araOrsini tambéésel tí-
tol d’unaobrade teatre que reflexi-
ona al TNC sobre la violència. Una
distopia, expliquen divertits els
creadors, que se situa “entre Black
mirror i La memòria dels cargols,
entre David Lynch i Dagoll Da-
gom”.Unviatgequevadesd’unca-
samentenunaermitael2d’octubre
del 2017 fins a la bomba del Liceu
del 1893. Un recorregut ple de sor-
preses.Id’estranyesa.“Alcasament
s’asseuen junts els que hi van sols,
unagricultor,unaconegudaactriui
un jove amb esmòquing que ningú
no sap d’on ve. A més a més, hi ha
una cambrera peculiar. A partir
d’allà pots construir totes les estra-
nyeses possibles. Sembla un
d’aquests acudits de ‘Hi ha un ale-
many, un francès i un espanyol’”,
diu Xicu Masó, director d’aquest
muntatge de la Companyia Solità-
ria, formada pels actors Pol López,
JúliaBarcelóiPauVinyalsipeldra-
maturgAleixAguilà
Volien parlar sobre la violència, i

Aguilà assenyala que “el punt de
partidavaserelpúblicburgèsde fi-
nalsdel segleXIX, laburgesia cata-
lana que anava al Liceu a gaudir i a
desconnectardelarealitat,abuscar
més barroquismeperquè la realitat
del carrer era bastant fumuda”.
L’autor assenyala: “Hi havia una
desconnexió entre la burgesia i
l’obrer, im’interessavalaidead’una

comunitat que gira l’esquena, que
nopotveureel seuconciutadà. I tot
el que li fa amb les seves accions,
amb l’explotació”.
Enaquestsentit, apuntaque“Or-

sini parla sobre la identitat i la vio-
lència,comlaviolènciapreténpun-
xar la bombolla de l’altre perquè
l’altrenoveuelmalquefa,elseuca-
ràcter opressor, no es reconeix a si
mateix coma explotador. Em sem-
blava molt interessant perquè ho
veig avui: no veure’ns entre nosal-
tres, no reconèixer-nos, no saber
qui és l’altre, no entendre per què

no ens respecta, no entén els nos-
tres sentiments. És extrapolable a
les comunitats. Ho veig en Trump,
Bolsonaro, Itàlia, votants que es
creuenun líder que els venun relat
d’odi davant l’altre. A Orsini hi ha
unsuposatanarquistaquevolutilit-
zar la violència perquè l’opressor
recobri la vista i es desperti del seu
deliri. Volia parlar de la ceguesa, la
de la comunitat, però també d’un
individu davant l’altre. Per mi això
ésbarbàrie,laimpossibilitatdeveu-
rel’altre.Nopoderveurel’altreper-
quènoet reconeixesa tumateix”.!

‘Orsini’ viatja a la bomba
del Liceu a la recerca de
les causes de la violència

El TNCplanteja
un viatge distòpic a
mig camí entre ‘Black
mirror’ i ‘Lamemòria
dels cargols’

MAY ZIRCUS/TNC

Pol López en una escena d’Orsini, al Teatre Nacional de Catalunya
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