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T TE TR

Us ha passat alguna vegada
trobar-vos inesperadament
amb quelcom que vau es-
criure fa molt de temps i no
reconèixer com a vostres
aquells textos? Doncs, si hem
de fer cas a les seves parau-
les –en el seu moment no va
faltar qui les posés en dubte–,
això va ser precisament el que
li va passar aMarguerite
Duras quan, dècades després
d’haver-los escrit, al llarg
del darrer any de la Segona
GuerraMundial i els pri-
mers mesos de la postguerra,
va trobar, en un armari de la
seva casa d’estiueig, uns qua-
derns totalment oblidats.
Tan oblidades tenia Duras

aquelles llibretes nascudes
com a diari íntim, i no pas
com a obra literària, que, se-
gons explicava, la seva lectura
emocionada li va proporci-
onar la sensació d’estar lle-
gint quelcom nou, i no pas
rellegint quelcom conegut. I
li va fer reviure l’angoixa ter-
rible d’aquells dies marcats
per la manca de notícies del
seu marit, Robert Antelme,
membre molt actiu de la
Resistència, com ella mateixa,
que havia estat detingut el

RAMON OLIVER

Una espera llarga i desesperant

Ariadna Gil s’enfronta en solitari amb un text en què Duras també ens parla del perill que suposa oblidar. FOTO: DAVID RUANO/TNC

ARIADNA GIL ES TRANSFORMA EN UNA MARGUERITE DURAS QUE ENS PARLA DEL DOLOR AL PARÍS OCUPAT PELS NAZIS

juny del 1944 i enviat im-
mediatament a un camp de
concentració.

La pau no pot ser oblit
Com us deia abans, la histò-
ria de la troballa inesperada
dels quaderns explicada
per Duras es va qualificar
de muntatge des d’alguns
sectors. Però el cert és que
els quaderns existeixen.
Tot i que el text, publicat el

1985 i considerat per l’au-
tora una de les seves obres
fonamentals (un text, d’al-
tra banda, acusat de mani-
pulador per l’entorn proper
a l’exmarit), sigui en molts
sentits una reelaboració dels
diaris originals.
I ara, situem-nos tempo-

ralment. El 1984, la també
guionista de l’excepcional
Hiroshimamon amour
havia passat de ser una es-
criptora de gran prestigi

MÉS ENLLÀDEL VALOR
LITERARI I LA CÀRREGA
AUTOBIOGRÀFICA, L’OBRA
TAMBÉ VA SEROBJECTE
DE POLÈMICAQUAN ES VA
PUBLICAR, EL 1985

Voleu sabermés coses d’aquesta

obra de teatre? Seguiu les
instruccions que detallem al sumari!
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LA CELESTINA

Tard o d’hora havia de passar. Si

Shakespeare resisteix des de fa

dècades les modernitzacions més

agosarades, per què no hauria de

passar el mateix amb la ‘Tra-

gicomedia de Calixto y Melibea’

atribuïda a Fernando de Rojas,

considerada l’obra fundacional del

tttteatre espanyol? Sota la direcció

de Jone Arteagoitia, la companyia

Proscenio Teatro ens presenta la

ffffebrada amorosa de la parella i les

maniobres molt més comercials

de la Celestina i els seus ajudants

ffffarcint l’acció amb tocs d’humor,

ffffragments musicals i alguna

ttttrucada de mòbil, sense oblidar el

ttttext original. PORTA 4. DATA: FINS AL

28/6. HORARI: DV., 21H. PREU: 12€.

• Porta4.cat

APOCALYPSE UPLOADED

La companyia LAminimAL i Albert

Pijuan ens ho diuen clarament: tot

això, aquest desastre que aboca el

món al final, s’hauria pogut evitar

si haguéssim escoltat com cal les

abelles i David Bowie. Bé: potser

Bowie sí que l’hem continuat escol-

ttttant. Però, pel que fa a les abelles,

ni cas. I així és com hem arribat

a una situació apocalíptica en la

qual ja no et pots refiar ni de les

aplicacions més sofisticades. El futur

pinta malament, encara que aquest

muntatge el guarneixi amb una

sonorització espectacular. ESCENARI

BROSSA. DEL 5 AL 16/6. HORARI: DE DC.

A DS., 20.30H; DG., 19H. PREU: 14-20€.

25% DE DESCOMPTE.
• Esssscccceeeenaaaaribbbbroooossssssssaaaa....ccccaaaatttt

R.OSA

Què tenen a veure les figures

exuberants que mostren les

escultures i les pintures de Botero

amb aquella estilitzada Jane Fonda

dels anys vuitanta dedicada en

cos i ànima a lloar les virtuts de

l’aeròbic? Ho descobrirem gràcies

a la irònica performance amb la

qual la italiana Silvia Gribaudi es

riu d’estereotips estètics, cossos

perfectes, rols tradicionalment

aaaattttoooorgggaaaattttssss aaaa laaaa ddddoooonaaaa,,,, imaaaattttgggeeeessss

tòpiques del concepte d’èxit... i

fins i tot de la seva ombra. SALA

HIROSHIMA. 1/6. HORARI: 20.30H.

PREU: 15-18€.• Hiroshima.cat

LA MARCA PREFERIDA DE LAS

HERMANAS CLAUSMAN

La Beckett recupera aquest

text de Victoria Szpunberg,

autora resident de la sala aquesta

temporada. I, sota la direcció

de Glòria Balañà i Altimira, ens

ddddeeeeixaaaa ccccoooompppaaaarttttir uuuunaaaa eeeessssttttoooonaaaa aaaambbbb

aquestes dues germanes que han

acabat vivint l’adolescència en un

racó perdut de Catalunya. Filles de

pares exiliats durant els anys de

la dictadura argentina, aquestes

dues noies intenten donar forma

a la història dels pares mentre

el món es deixa arrossegar per

les melodies d’Eurovisió i per les

marques que estan més de moda.

SALA BECKETT. DEL 4 AL 16/6. HORARI:

DE DC. A DS., 20H; DG., 18H. PREU:

10000-18888€€€€....• SSSSaaaalaaaabbbbeeeecccckeeeetttttttt....ccccaaaatttt

+ estrenes

Les Clausman tornen a la cartellera protagonitzant una de les peces més emblemàtiques de Szpunberg.

Podeu consultar totes les estrenes
d’aquesta setmana al web
Lavanguardia.com/cultura/teatro

intel·lectual a convertir-se
en un veritable fenomen de
masses a escala internacional,
gràcies a l’èxit aclaparador
d’una novel·la també plena-
ment autobiogràfica titu-
lada L’amant; un relat en el
qual l’escriptora parla de la
seva adolescència indoxinesa,
adoptant sovint la posició
d’una observadora externa i
deixant alhora que la memò-
ria jugui amb l’autoficció al
més pur estil Duras.
D’algunamanera,El dolor

venia a formar unamena de
díptic personal amb l’obra an-
terior. I, tal com ens recorda
la directoraLurdes Barba –i
com ens han demostrat amb
anterioritat el muntatge teatral
dirigit al Temporada Alta per
Patrice Chéreau o la pel·lícula
força recentMarguerite Duras.
París 1944–, el dolor indivi-
dual que ara ens transmetrà
AriadnaGil transmet alhora
tot aquell dolor col·lectiu que
no pot ser oblidat encara que –
com deia Duras al text– París
s’il·lumini de nit. Per a Duras,
la ciutat il·luminada és un
senyal demort, “és la que ells
[i aquí cal incloure totes les
víctimes de l’holocaust] no tor-
naran a veure”.

EL DOLOR

DE MARGUERITE DURAS. VERSIÓ I
DIR.: LURDES BARBA. INT.: ARIADNA
GIL. TNC. PL. DE LES ARTS, 1. METRO:
GLÒRIES (L1). TEL.: 933 065 700. FINS
AL 30/6. HORARI: DC., 19H; DE DJ. A
DS., 20H; DG., 18H. PREU: 12-24€.

ENTRADES A 13 EUROS.
Entradasdevanguardia.com
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