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“Una obra que és rabiosament
d’actualitat; una obra sobre la
sedició”. Així és com el poeta
i assagista Arnau Pons va
definir la novel·la pòstuma de
Mercè Rodoreda –publicada
el 1986, tres anys després de
la seva mort– quan, fa un pa-
rell d’anys, es va encarregar
de la nova edició revisada del
text. I no cal ni dir la rabiosa
actualitat que ha pres la pa-
raula sedició just quan Joan
Ollé –que en el seu moment
va convertir La plaça del Di-
amant en unmonòleg per a
tres actrius, i que després
va dirigir també la Colometa
Lolita Flores– es disposa a
estrenar la versió escènica
d’aquest altre llibre.
Un llibre que la mateixa

autora definia com a “ter-
riblement poètic i terrible-
ment negre”. I al qual va tor-

nar una vegada i una altra
al llarg de gairebé un quart
de segle, convençuda que
estava escrivint una obra
mestra, però sense voler
donar-la mai per acabada.
Potser perquè a l’irreal però
alhora massa realista poble
perdut a l’alta muntanya
regit per lleis implacables
en què situa l’obra, hi podia
reconèixer connotacions per-
sonals ben doloroses.

L’hora del sacrifici humà

Tal com remarca Ollé, coin-
cidint del tot amb l’opinió
emesa per molts estudiosos
de l’obra, aquest poble sotmès
a codis ancestrals primitius
també té quelcom de camp
de concentració. I la seva ma-
nera de convertir tota dissi-
dència en una sedició que ha
de ser brutalment castigada
sembla que ens estigui par-
lant alhora de la forma com

RAMON OLIVER una comunitat transforma
les pròpies pors en crueltat
repressora. Una repressió
que, en el cas del text de Ro-
doreda, s’acarnissa especi-
alment en aquesta sexuali-
tat que, quan ets jove i arriba
la primavera, no hi ha qui
l’aturi. Tal com ve a dir un
personatge de l’obra, la por
no és res, tot i que hi ha una
por de debò i una por de men-
tida. I, quan hi ha tanta por
pel mig, les persones temoro-
ses acaben sent cruels amb
qui poden exercir impune-
ment la seva quota de poder.
Aquí els homes turmenten

les dones i les dones turmen-

THE MOUNTAIN, THE TRUTH

& THE PARADISE

Pep Ramis és qui es mou entre la

muntanya, la veritat i el paradís,

tot seguint la petjada i posant

coreografia a les reflexions sobre

la vida escrites per Erri de Luca. El

cofundador de Mal Pelo –una de les

formacions essencials de la nostra

dansa contemporània– recupera

aquest aclamat solo, no exempt

ni d’humor ni del sempre molt

acurat treball que tant ell com

María Muñoz fan a l’hora de crear

espais escènics magnètics per a les

seves propostes. Una bona manera

d’abordar tant l’espiritualitat amb

tocs divins com la més vulgar bana-

litat, que tot hi té cabuda, en aquest

espectacle marcat pel color blanc.

MERCAT DE LES FLORS. DATA: DEL 25 AL

27/10. HORARI: 20H; DG., 18H. PREU:

16€.• Mercatflors.cat

FUCK YOU MODERN FAMILY

(O TODO SOBRE MI ABUELA)

Com ja sabeu, la Beckett ha decidit

portar-nos de funeral en funeral

tota la temporada. I, aquest cop,

toca enterrar la iaia. Però no cal que

us carregueu de mocadors de paper

per eixugar-vos les llàgrimes, per-

què la companyia AURA, integrada

per Berta Prieto, Lola Rosales,

Natàlia Barrientos i Mercè Garcés,

prefereix optar per la via gamberra.

Com a tantes altres obres més

convencionals que aquesta comèdia

esbojarrada, aquí la reunió entre

nétes també portarà a descobrir

uns quants secrets d’aquells que

semblaven més sepultats que el

cadàver de la iaia. I, tot plegat,

aquestes noies ho faran servir per

preguntar-se si no ha arribat l’hora

de ressituar a la baixa la importàn-

cia de les relacions familiars. SALA

+ estrenes

La dissidència
del desig

La família qqqüestionada,,, a la Beckett.

Joan Anguera (al centre) llueix una perruca tan tremenda com tot el que passa al cau repressor imaginat per Rodoreda. FOTO: MAY ZIRCUS/TNC

Voleu sabermés coses d’aquesta

obra? Seguiu les instruccions que
detallem al sumari!

ten els seus fills. I, aquí, els
corrents subterranis (una
xarxa de túnels clarament me-
tafòrics) obliguen que de tant
en tant una vida jove es llanci
al riu per tal de prevenir pe-
rilloses obstruccions. Només
el desig podrà plantar cara a
aquest ordre de coses que en-
cobreix tant de desordre.
Tornant a Ollé, el director es

pregunta fins a quin punt Ro-
doreda estava exercint, al seu
text, com a cronista o com a
visionària. I es pregunta si els
bàrbars poden ser vençuts, o
bé si elmal és quelcom tan
congènit que no hi hamanera
de sortir-ne victoriosos.

JOAN OLLÉ TORNA A MERCÈ RODOREDA I AL TNC ENS FA VISITAR LA TEMIBLE POBLACIÓ RURAL

REGIDA PER L’AUTORITARISME MÉS CRUEL ON TÉ LLOC L’ACCIÓ DE LA MORT I LA PRIMAVERA

LA MORT I LA PRIMAVERA

DE MERCÈ RODOREDA. DIR.: JOAN OLLÉ. INT.: JOAN ANGUERA, PEPO BLASCO,

SARA MORERA, ROSA RENOM. TNC. PL. DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES (L1). TEL.:

933 065 700. DATA: FINS AL 10/11. HORARI: DJ. I DV., 20H; DS., 19H; DG., 18H.

PREU: 12-24€. ENTRADES A 13€. Entradasdevanguardia.com
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