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Jordi Balló

Dramatúrgia
enmoviment

La manifestació del segle XXI és
fruitd’unpacted’imaginarientre
els que surten al carrer i els
mitjans de comunicació que ho

transmeten. Aquest pacte no és ideològic,
perquè hi pot haver moltes dissonàncies
entreunsialtres,peròelsuneixlavoluntat
comuna de fixar les imatges que elsmani-
festants són capaços de generar i que els
mitjans es veuenconduïts a reproduir, en-
caraquesiguipercriticar-les.Sobreaquest
principi d’autoconsciència de com circu-
len les imatges en el si de l’esfera pública,
s’erigeixennoves formesde la política i de
l’escenari del conflicte, que renoven els
modelsanteriors.CombéhadescritCarles
Guerra referint-se a la representació de la
revolució soviètica, l’esdeveniment en si
no tenia dramatúrgia. Va ser el cineasta
S.M.Eisenstein,deuanysdesprésdelsfets,
al film Octubre, qui va dotar aquell esforç
organitzatiu del seu valor de transfor-
mació.
En el cas deCatalunya, podríemdir que

finsaaquestdillunsmanavaelpesdelaim-
mobilitat.La imatgedominantera ladere-
unir com més gent millor en un lloc con-
cret per mantenir-la estable o per fer que
es desplacés lleument. Aquest principi,
queelmovimentindependentistahaculti-
vat ambvariablesexpressives, tambéesva
transferir a altresmanifestacions de signe
contrari. En tots els casos, la concepció vi-
sualdelamanifestacióbuscavaunaimatge
aèria que donés fe de la capacitat humana

d’ocupar un espai concret, més enllà dels
límits previstos, a partir d’una convocatò-
ria que donava sentit motivador als pre-
sents. La fotogènia col·lectiva se centrava
enaquesta capacitat d’ocupacióde l’espai,
i, en conseqüència, del nombre de perso-
nes convocades. Malgrat que es repeteixi
quenoesvoliaentrarenlaguerradexifres,
la qüestió numèrica acabava sent l’ele-
mentde ratificacióde l’èxit de la convoca-
tòria,encaraquenosesabésmaiapartirde
quinsparàmetrescomparatius.
Elmodeldemanifestacióproduïdacom

aresposta immediataa la sentència judici-
alhabuscataltresindicadors,quenoesba-
senenel nombredepersonesquehi assis-
teixen.Defet,aquestadadahaestatirrelle-
vant en la majoria de les notícies
generades, imoltmenysenlesimatgesque
han concentrat l’essència del moviment.
La imatge d’ocupació exterior de l’aero-
port ha estat tan significativa com la dels
manifestants dirigint-s’hi, especialment a
peu, com també la dels que intentaven ar-
ribar-hi. En aquest sentit, la disseminació
delamanifestacióhaestatunfetexpressiu
que ha obligat elsmitjans de comunicació
abuscar la simultaneïtat dels fets comuna
manera de reproduir l’essència de la pro-
testa.Era l’apoteosisdelmentrestant.
Ambtot,hihaunaaltracaracterísticade

les multituds del segle XXI: la seva capa-
citat de generar les seves pròpies imatges,
de no dependre de l’estratègia –oberta-
ment favorable o desfavorable– dels mit-
jans establerts. Sobre aquesta autocons-
ciènciadramatúrgica,odeferveurequeno
se’nté,queéslagranaportaciódel15-M,es
concentrarà undels aspectes claude tot el
moviment.

Eisenstein, al film ‘Octubre’,
va dotar aquell esforç
organitzatiu del seu valor
de transformació

Ladistopiapersonal deRodoreda
arriba alTemporadaAlta
El festival i el TNC estrenen la versió teatral de ‘Lamort i la primavera’

JUSTO BARRANCO
Barcelona

La seva estrena anterior al TNCva ser...
l’octubre del 2017, amb Desig sota els
oms. Dos octubres més tard, Joan Ollé
torna, altra vegada enmig d’una forta
agitaciósocial,ambLamorti laprimave-
ra, de Mercè Rodoreda. “Estrena entre
porres”, ironitza Ollé. El festival Tem-
poradaAltahaviaprogramatl’obrapera
aquestdivendres,peròs’afegiràalavaga
i finalment l’estrenarà dissabte a El Ca-
naldeSalt.Després,eldia24,l’obraater-
rarà a la sala Petita del Teatre Nacional
de Catalunya. Una obra, La mort i la
primavera, que pertany a aquest gènere
tan en voga que és la distopia. Ara bé, en
aquest cas és una distopia fortament
personal i influïda per la vivència d’Ar-
mand Obiols, company sentimental de
Rodoreda, de l’horror dels camps nazis.
També,diuOllé,hihaurialamemòriade
l’exili, dels incendis deLlemotges i de la
SegonaGuerraMundial,queRodoredai
Obiolsvanpatir aFrança.
A la distopia de Rodoreda s’hi retrata

unaterraprimitiva,unpobleenmigdela
naturalesa, amb una organització parti-
cular. Aquí, assenyala Ollé, “els humans
s’han organitzat per garantir el dolor i

exterminar el desig. En aquest poble no
hi ha església ni escola, es manté el re-
cord d’una llegenda i s’ofereixen sacri-
ficis humans a la naturalesa. Maten un
jove cada any perquè el poble no s’en-
fonsisobreelriu.I,quanalgúmor,abans
de posar-lo dins d’un arbre, li omplen la
boca de ciment rosat perquè l’ànima no
voli”. I explica que “a l’obra hi ha dos
joves que volen subvertir l’ordre” i que
hi sobrevolauncomponent edípic: “A la

primerapàginadel llibreelprotagonista
veucomel seupare se suïcidaperno ser
col·locat així en un arbre, i tota l’obra
buscaperquèel seupareva feraixò”.
Ollé explica que en un principi el fes-

tival i el TNC no veien clara l’adaptació
de la novel·la: els semblava massa lite-
rària. Ell, però, que ja havia portat a es-
cenaambèxitLaplaçadeldiamant,volia
muntar-la justament per aquesta lite-

ratura. Això sí, malgrat que les dues no-
vel·les estan explicades pel seu prota-
gonista, ambLa plaça del diamant va fer
un monòleg i ara, en canvi, alterna el
relat del narrador amb moments que
recreaelquepassa.I,amésamés,aques-
ta vegada hi ha dos narradors: el prota-
gonista i... la mateixa Mercè Rodoreda,
quecaminaràentreels seuspersonatges
encarnada per Rosa Renom en un esce-
nari geomètric.
“Volia repartir les veus. El noi [Fran-

cesc Colomer, el nen de Pa negre] parla
de lesqüestionsméspersonals, i ella ens
informa dels costums del poble i ens
condueix per la història”, explica el di-
rector, que recorda que l’any seixanta
Rodoreda diu al seu editor que ha escrit
una obramestra. “La literatura catalana
fins fa quatre dies no li ha fet atenció. És
una obra d’imaginació, però basada en
sentiments reals. Rodoreda diu una fra-
se terrible: és lamevanovel·lamésauto-
biogràfica. Un viatge al centre de dolor.
El referent dels camps de concentració
ésimportantiimaginoqueellaquevate-
nirunabiografiacomplicada:esvacasar
ambelseuoncle,vatenirunfill,elvadei-
xar, sempre va conviure amb el dolor i
potserelvatreured’aquestamanerama-
gistral ambaquestmón”, conclouOllé.c

TEMPORADA ALTA / ACN

Rosa Renom dona vida a lamateixaMercè Rodoreda en l’adaptació d’Ollé

JoanOllé, que ja havia
portat a escena amb èxit
‘La plaça del diamant’,
dirigeix aquesta adaptació

Barcelona

Javier Ruibal, a l’Oncle Jack
El cantautor i guitarrista Javier Ruibal
actua a l’Oncle Jack, a l’Hospitalet de
Llobregat, on farà sonar el seu estil poètic
que barreja el flamenc, la música ma-
gribina, el jazz i el rock. És una de les
propostes del Club Circuit, que retorna
els grans artistes als espais que els van
veure néixer artísticament.
ONCLE JACK. C/ ROSELLES, 32

21 h. 18-22 €

Els rockers Life presenten nou àlbum
El grup rocker britànic Life aterra a Bar-
celona per presentar el seu nou disc A
picture of good health. El grup arriba a

la capital catalana després d’actuar en
alguns dels festivals europeus més relle-
vants.
SIDECAR FACTORY CLUB. PL. REIAL, 7. 21 h. 13-16 €

Les memòries oblidades
Una taula rodona analitzarà la relació
existent entre la memòria i les formes
d’opressió. Es tracta d’una de les activi-
tats previstes a l’agenda del festival
Memòria Viva, que posarà l’accent en
les històries ocultes i oblidades.
SALA CASTELLVÍ, EL BORN. Pl. COMERCIAL, 12. 18 h.

GRATUÏT

Les pensadores europees del segle XX
Repassar el convuls segle XX amb la
companyia de filòsofes com Simone Weil,
María Zambrano i Emma Goldman és
l’objectiu del curs sobre debats socio-
polítics que arrenca avui.
SALA DE PLENS, AJ. DISTRICTE DE L’EIXAMPLE.

C/ ARAGÓ, 311. 10 h. GRATUÏT

Humor al barri de Gràcia
L’espectacle Aquí no hi ha ningú inaugura
la quarta edició del cicle Gràcia Riu.
CENTRI CÍVIC LA SEDETA. C/SICÍLIA, 321. 17.30 h.

GRATUÏT
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