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El racisme que destenyeix

Obscenitats familiars sense filtre

SILVIA ALBERT SOPALE ENS CONTINUA RECORDANT QUE AQUEST NO ÉS UN PAÍS PER A DONES NEGRES

A CINCÓMONOS ELS SOPARS SÓN TAN ABSURDS COM LA VIDA MATEIXA

Segur que heu vist l’es-
cena infinitat de vegades:
Al Jolson, amb la cara ben
ennegrida i els llavis ben em-
blanquinats, cantant el tema
Mammy a The Jazz Singer, la

BLACKFACE Y OTRAS VERGÜENZAS

DE I AMB SILVIA ALBERT SOPALE. CIA. NO ES PAÍS PARA NEGRAS. SALA FÈNIX.
RIERETA, 31. METRO: PARAL·LEL (L2, L3). TEL. 934 413 467. DEL 4 AL 22/9.

HORARI: DE DC. A DG., 21H. PREU: 8-16€. ENTRADA 10€.• Salafenix.com

ABSURDA, COMO
LA VIDA MISMA

DE JAVIER ESTÉVEZ. DIR.: MARCELO
LUCIANO FAGÚNDEZ. INT.: IZASKUN
MARTINEZ, ALBA MARIA TAULA SALAS,
MARCELO L. FAGÚNDEZ, JAVIER
ESTÉVEZ. CINCÓMONOS. ESPAI D’ART.
ROGER DE LLÚRIA, 128. METRO:
VERDAGUER (L5). TEL. 931 062 262.
DATA: 30/8. HORARI: 21H (CONSULTEU
NOUS HORARIS A PARTIR SETEMBRE).
PREUS: 14-18€.• Cincomonos.org

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

elll que vollls ééés tttrobbbar una agèèènciiia

que et doni alguna cosa per

beure. Per cert, que aquestes set

dones tenen un únic rostre: el de

l’actriu Maria Eugènia Casanovas.

TEATRENEU. FINS AL 27/10. HORARI:

DS., 19H; DG., 19.30H. PREU: 14-24€.

• Teatreneu.com

RIUESTIU 2019

Aneu-vos fent a l’idea: l’estiu

s’acaba. I el senyal més evident del

que us dic és que aquest dissabte

s’acaba també el festival Riuestiu.

Doncs com que diuen que riurà

bé qui riurà darrer, us avanço que

tttres dels últims que ens faran riure

seran repetidors, perquè de tots

tttres n’hem parlat, al llarg de les

darreres setmanes: Eva Cabezas

(bromes sobre el sobrepès), Toni

Cano (o com menjar ‘pantomà-

quet’ a ‘Madriz’) i Gerard Borrell

(sense màgia no hi ha humor). I ara

afegiu-hi Marcos Mas, que presu-

meix d’haver estat a El Terrat fins i

tttot abans que El Terrat es construís,

i que més recentment s’ha dedicat

a escriure guions de ‘Late Motiv’.

POBLE ESPANYOL. 31/8. HORARI:

21H. PREU: 12€. 2€ DE DTE.
• Riuuueeessstttiuuu...cccooom

A la senyora Matas, la molt
respectable mare de família
que ens convida a compar-
tir taula (però no a compar-
tir pizza, no us feu il·lusi-
ons) amb la seva nena (que
quan acabi de fer la maleta
se n’anirà cap a Bòsnia en
missió de pau) i el seu mari-
det (amagat sempre darrere
un diari que potser ni lle-
geix) no hi ha qui la pugui
fer canviar d’idea: la seva
és una família idíl·lica.
Però si no ho és, sempre
podem jugar amb la imagi-
nació perquè ho sembli. Al
cap i a la fi, no hi ha cap ma-
nera millor d’enfrontar-se a
l’absurd de l’existència. I
parlant d’absurds, ningú li
pot negar a aquest clan fami-
liar un toc molt Ionesco.

El buit, sense xarxa
I com al teatre de Ionesco
(recordeu La cantant calba)
en aquesta peça que ja fa
uns quants anys que roda

pels escenaris teatrals, fins
i tot quan es parla molt es
comunica molt poc. Només
faltaven les xarxes soci-
als per acabar d’enredar-ho
tot! Encara que quan Javier
Estévez deixa sense conne-
xió els seus personatges, se-
gueixen semblant ben des-
connectats d’ells mateixos.
I quan no saps què dir per

crear una mica de caliu fa-
miliar, sempre et queda la
possibilitat d’anunciar que
vols adoptar una criatura.
Doncs trist favor li farem, a
la criatureta en qüestió, fi-
cant-la al voltant d’aquesta
taula on ningú menja de gust
i fent-la servir per intentar
salvar el que no té remei.

S’ha de ser dona i negra per captar tot el racisme latent. FOTO J. MARTINEZ

Un aperitiu amb olivetes ens ajudarà a pair tant surrealista sopar familiar.

terior monòleg, aquest tam-
poc No es país para negras,
encara que sovint neguem
que el racisme latent es fa
palès cada cop que tenim ficat
a la cavalcada de Reis un Bal-
tasar pintat amb suro cremat,
cada cop que s’exhibeix en un
museu un cos negre dissecat
o quan se celebra una festa
popular plena de blackfaces
com les del mateix Al Jolson.
Tal com ens recorda la Silvia
Albert Sopale, fins i tot els
mestres consagrats del tea-
tre del Segle d’Or feien servir
aquest recurs indigne!

primera pel·lícula sonora
de la història del cinema. Res
de nou: el 1927 aquest tipus
d’actuacions constituïen una
pràctica habitual. Sense anar
més lluny, a El naixement
d’una nació (potser la millor
pel·lícula racista de tots els

temps?) tots els personatges
negres –una colla de salvat-
ges i violadors– estaven in-
terpretats per actors blancs.
Però no ens cal tirar tan en-
rere: fa pocs dies la soprano
Tamara Wilson es va negar
a interpretar la princesa
Aida a l’Arena de Verona
perquè el muntatge exigia
que es maquillés el rostre de
negre etíop.

Entre la negra Tomasa
i el negre de Banyoles
Tot i que com ja ens deia amb
humor la Silvia en el seu an-
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