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‘La partida d’escacs’  

TEATRE ROMEA 220 DE MAIG 

S
tefan Zweig es va suïcidar 
el febrer de 1942 presumi-
blement per l’angoixa que 
l’Alemanya nazi guanyés 
la guerra. Novel·la d’es-

cacs és la seva última obra, un relat 
breu publicat el 1943 en el qual llan-
ça un crit d’atenció: “Recordeu”, 
acaba dient. Zweig va aconseguir 
escapar físicament del règim san-
guinari de Hitler però l’horror va 
poder amb la seva psique. 

La partida d’escacs parla justa-
ment del difícil equilibri mental 
d’algú sotmès a una tortura con-
tínua i despietada. Una tortura 
sense agressió física però amb 
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Kanarie, la pel·lícula que es projectarà 
durant la nit inaugural del festival. FIRE!!

El Fire!! homenatja 
els primers 

lluitadors LGTBI

CINEMA

Amb un marcat esperit combatiu arriba una 
nova edició –en són 24– del Fire!!, la mostra 
internacional de cinema gai i lèsbic de Barce-
lona, que principalment se celebrarà a l’Ins-
titut Francès entre el 6 i el 16 de juny. 50 anys 
després dels disturbis de Stonewall, a Nova 
York, el festival ha optat per un cartell ple de 
referències revolucionàries i un lema, Ni un 
pas enrere, que el director del Fire!!, Antoine 
Leonetti, va descobrir en la manifestació de 
repulsa pels atacs homòfobs al centre LGTBI 
de Barcelona d’aquest gener. 

L’esperit guerrer del Fire!! ha impregnat 
una bona part de la programació, que consta 
de 16 pel·lícules de ficció, 9 documentals i 27 
curtmetratges amb dues premisses molt cla-
res: “Han de poder ser vistes per tothom, tenir 
sortida a qualsevol cinema comercial i no ha-
ver-se vist mai a Barcelona”, explica Leonet-
ti. Entre els llargmetratges més esperats hi ha 
la cinta inaugural, Kanarie, dirigida per Chris-
tiaan Olwagen i que transporta l’espectador 
a la Sud-àfrica de l’apartheid amb “tics de Wes 
Anderson”, segons diu el director del Fire!! La 
secció oficial també inclou Darkroom, que pre-
sentarà personalment el cineasta de culte ale-
many Rosa von Praunheim; Sauvage, de Cami-
lle Vidal-Naquet; Riot (retrat de “l’Stonewall 
australià”), i la comèdia nord-americana indie 
Cubby, que presentaran els directors del festi-
val Americana i que és l’única cinta que s’ha 
pogut veure abans a la ciutat. 

El primer olímpic gai 

Pel que fa als documentals, el Fire!! lluirà l’es-
trena de la catalana Now you are a woman d’Al-
ba Muñoz, que narra la vida de Gerald Hayo, 
una supervivent de les violacions correctives a 
dones lesbianes a Kenya. The Ice King retrata 
John Curry, el primer atleta olímpic que va sor-
tir de l’armari, després de la seva victòria a la 
pista de patinatge artístic als Jocs d’Innsbruck 
de 1976. I Dykes, camera, action! segueix el ras-
tre de les primeres cineastes lesbianes que van 
visibilitzar l’homosexualitat (Barbara Ham-
mer, Rose Troche i Yoruna Richen). El Fire!! 
presenta altres novetats, com un programa 
educatiu que per primera vegada s’enfoca di-
rectament a estudiants d’institut i no a adults, 
i la projecció de la selecció oficial de curts del 
festival al nou centre LGTBI de Barcelona.e
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‘Negrata de merda’ i altres 
microviolències qüotidianes

líticament incorrecte però de mane-
ra educada –diu Duncan–. Si el que 
vols és que la gent reflexioni, has 
d’anar amb compte perquè no es tan-
quin en banda. Perquè estem a la de-
fensiva”. Per això tots els personat-
ges tenen la seva part de raó, els seus 
prejudicis i la seva culpa.  

Un projecte sobre ‘la negritud’ 

“Jo mateixa he hagut de fer una des-
construcció, fins i tot de raça, per-
què tenim uns comportaments au-
tomàtics, a l’inconscient, fruit d’una 
estructura superior. Però si no els 
reconeixes, no els pots canviar”, ex-
plica. Aquesta estructura “colonia-
lista, racista, masclista”, que es re-
munta fins i tot a les cultures primi-
gènies, és la que ha començat a in-
vestigar des del teatre. “Em vaig 

adonar que el que jo puc aportar al 
teatre és que soc una dramaturga 
negra catalana. Sento la responsabi-
litat de parlar de certs temes que em 
toquen i que no hi ha tanta gent que 
pugui tocar. No parlar-ne directa-
ment em sembla covard”.  

Denise Duncan (Costa Rica, 
1979) va aterrar el 2005 a Barcelona. 
Va completar la seva professió d’ac-
triu a l’Institut del Teatre amb el 
grau de direcció i dramatúrgia i s’ha 
centrat en aquest camp. La negritud 
a Catalunya i Espanya és el projec-
te que té entre mans i que desenvo-
luparà a la Sala Beckett, on serà au-
tora resident el curs que ve. “He tro-
bat un lloc on descobreixo històri-
es constantment; m’agrada molt i és 
necessari. El meu somni, però, és 
quedar-me sense tema”.e

La Pulpe Teatro fa el seu primer espectacle dins el projecte de suport a 
les companyies El Cicló, del Tantarantana. MARTA MAS / TANTARANTANA

Un insult infantil encén l’obra de Denise Duncan al Tantarantana

TEATRE

Com passava a Un déu salvatge de 
Yasmina Reza, una disputa infantil 
provoca la trobada de dues parelles 
de pares que pretenen solucionar el 
cas. Mentre que en aquella obra l’in-
terès derivava ràpidament cap als 
quatre personatges adults i la seva 
elitista crueltat, a Negrata de merda 
el cas se centra en la malifeta: l’in-
sult racista que profereix una nena 
de 5 anys a un company de classe 
adoptat i negre. Pel contundent tí-
tol de l’obra el deveu haver endevi-
nat. La dramaturga Denise Duncan 
vol abordar així tant “la incapacitat 
d’escoltar-se i resoldre les coses 
d’una manera senzilla” com direc-
tament el conflicte de raça i, per ex-
tensió, “les microviolències que vi-
vim cada dia”. “El racisme n’és una 
més, però també hi ha el masclisme, 
la xenofòbia. Qualsevol forma de 
discriminació té a veure amb una 
estructura més gran i amb una ma-
nera d’actuar al món automàtica”, 
reflexiona l’autora.  

A Negrata de merda –una obra de 
La Pulpe Teatro que es podrà veure 
fins al 16 de juny al Tantarantana–, 
a més de les dues parelles de pares 
protagonistes en el conflicte també 
hi ha una periodista (són els actors 
Dani Arrebola, Catalina Calvo, Anna 
Ferran, Salvador Miralles i Mar Paw-
lowsky), però, en canvi, no hi ha cap 
negre. “Volia mostrar com parlen 
quatre blancs i una mig blanca, una 
llatinoamericana, sobre aquesta te-
màtica”, apunta. L’espectacle és “po-
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La tortura que va trasbalsar 
Stefan Zweig

una violència mental que evoca el 
que per a l’autor és insostenible. 
Al Senyor B el tanquen en una ha-
bitació d’hotel sense ni un llibre, 
ni un llapis, ni res de res. Acon-
seguirà un manual d’escacs 
en què s’expliquen les 
150 jugades més im-
portants dels 
grans mestres. El 
joc farà que no 
embogeixi però 
l’acabarà per-
torbant i obli-
gant-lo a disso-
ciar-se entre ell i 
el seu adversari 
–ell mateix–, entre 
els moviments de 
les fitxes banques i les 
negres alternativament. 
Com ho fa? 

El senyor B és el gran personat-
ge d’aquesta narració, i el seu relat 
de com va ser la tortura, de com la 
va afrontar i de les conseqüències 

sobre la seva salut mental són el 
rovell de l’ou de la novel·la. 
L’abans i el després són una mera 
solució per ubicar-hi el discurs.  

Aquest és el material amb què 
Jordi Bosch afronta el seu primer 
monòleg, en una efectista propos-
ta escènica d’Iván Morales, que es 
podia esperar que fos més atrevi-
da. Morales ha fet una versió fidel 
a l’original en la qual ha volgut 

combinar les indubtables 
aptituds de Bosch per a 

la comèdia amb el 
trencament dra-

màtic que nia en 
el relat princi-
pal. Uns apunts 
d’humor que no 
casen amb l’ar-
rel del missatge 

de l’autor. Curi-
osament és la 

part més amable 
del narrador, que 

sembla que només vul-
gui entretenir-se, la que 

resulta més anodina, enfront d’un 
Bosch que aixeca el vol justament 
amb la cara amarga, amb l’angoi-
xa d’un home amb un difícil equi-
libri mental.e 

FOCUS

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


