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La revolta de les adolescents xilenes

ra, autor del provocatiu i polèmic 
espectacle sobre Salvador Allende 

presentat al Grec el 2015. A Paisa-
jes para no colorear, Layera mi-

ra i amplifica un altre cop la 
seva realitat més pròxima a 

través d’una intel·ligent re-
flexió sobre el poder i la 
construcció de la societat 
contemporània. Es pot 
pensar que a casa nostra la 
realitat és menys violenta 

i, certament, s’ha treballat 
una mica en la protecció de 

la joventut, però també és cert 
que les relacions entre pares i 

adolescents pateixen els mateixos 
problemes o reptes de comunicació 
i que la violència sexual dins de la 

família és, desgraciadament, més 
comuna del que volem acceptar. 

És impressionant com Layera 
aconsegueix que aquestes noies 
d’entre 13 i 17 anys es converteixin en 
sòlides actrius carregades de força i 
veritat, entregades a difondre una 
terrible realitat. Una realitat extre-
ta del testimoni d’un centenar de no-
ies en un projecte de teatre social que 
els funcionaris d’educació de Xile 
van considerar perillós i a les quals 
aquestes nou actrius donen veu amb 
un coratge i una sinceritat commo-
vedors. Bravo pel director del Lliure, 
Juan Carlos Martel, per programar 
aquest espectacle tres setmanes amb 
la voluntat de convocar els nois i no-
ies de la ciutat. Aneu-hi, sisplau.e
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‘Paisajes para no colorear’  
TEATRE LLIURE 88 DE NOVEMBRE 

L
a Sofía s’ha suïcidat i les 
seves nou companyes for-
men al prosceni i reben 
els aplaudiments del pú-
blic, que està dret. Però 

encara volen dir una cosa. I ho fan. 
Vestides de col·legiales per deixar 
clar que representen totes les noies 
xilenes, reivindiquen la seva identi-
tat com a dones i la seva llibertat i 
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denuncien, com han fet al llarg de la 
funció, la violència sexual que les 
oprimeix i les mata en una socie-
tat en què els tics masclistes i 
els rols de gènere venen im-
posats des del mateix go-
vern. Però sobretot anun-
cien un futur –llunyà, ad-
meten– que serà seu, en el 
qual aquestes plagues 
hauran desaparegut. 

La Sofía és una nina de 
plàstic d’imatge adolescent 
fabricada a Taiwan que 
identifica la violència comesa 
contra les dones tant a Xile com 
a la resta de Llatinoamèrica en 
aquesta magnífica proposta del di-
rector i dramaturg xilè Marco Laye-

reixen en col·loquen d’altres. I no 
són els que estan a dalt de tot”, as-
segura Oriol. Europa Bull arrenca 
en un despatx del departament ge-
neral de Cultura de la Comissió Eu-
ropea on es reuneixen funcionaris i 
representants de diferents països. 
“Volia contrastar el que explica el 
mite amb el que està passant –
apunta el dramaturg–. El poder s’ha 
metamorfosat en moltes coses, 
com els diners i els mitjans de co-
municació. A qui hem de criticar? 
Qui s’amaga darrere del poder? Tot 
està pervertit des de dalt”.  

Com és habitual en els especta-
cles d’Oriol, la paraula té un pes es-
pecial a Europa Bull, tot i que el 
muntatge no és purament teatre de 
text, sinó que combina diverses dis-
ciplines, entre les quals la dansa i la 
música en directe. El dramaturg ex-
plica que, idealment, haurien ne-
cessitat 18 actors, “però al final són 
sis intèrprets que fan múltiples 
personatges”. El repartiment del 
muntatge està format per Joan 
Carreras, Sasha Agranov, Anna 
Hierro, Olga Onrubia, Carles Pe-
dragosa i Karl Stets. “Són intèr-
prets de diferents disciplines i que 
parlen diversos idiomes, per confi-
gurar així aquest món babèlic que 
és la Unió Europea”, afegeix Oriol. 

Contra el soroll del poder 
Europa Bull vol ser també un reclam 
“a la calma” i a “parar, seure i pen-
sar”. Però, paradoxalment, el públic 
de l’espectacle no tindrà tranquil·li-
tat, sinó més aviat un bombardeig 
d’escenes i personatges canviants 

(alguns dels quals són figures histò-
riques clau d’Europa com Robespi-
erre, Juli Cèsar i Joana d’Arc). En 
aquest sentit, Oriol creu que Geor-
ges Orwell anava errat:“El Gran Ger-
mà no ens controla, sinó que està 
constantment traient conills d’un 
barret de copa. El soroll és la nova ar-
ma de poder per despistar-nos del 
que és important”. 

El títol de l’espectacle juga amb la 
paraula bull –que significa “toro” en 
anglès– perquè les vaques són re-
currents en la història d’Europa. No 
només hi apareixen al mite, sinó 
també en diverses anècdotes, com 

per exemple el problema diplomà-
tic que es va crear l’any passat quan 
un d’aquests animals procedent de 
Bulgària va creuar la frontera amb 
Sèrbia. “Un ciutadà la va trobar i va 
intentar tornar-la al seu propieta-
ri, que era búlgar, però la policia va 
detenir abans la vaca i la va condem-
nar a mort perquè no tenia papers”, 
explica Oriol. El conflicte (que des-
prés d’un llarg procés va acabar bé; 
la vaca va salvar la vida) és només un 
dels exemples d’aquesta Europa 
contradictòria, desigual, polifònica 
i en constant ebullició que retrata 
l’espectacle.e

Olga Onrubia, 
Jordi Oriol, 
Anna Hierro i 
Joan Carreras 
ahir durant la 
presentació 
d’Europa Bull  
al vestíbul del 
TNC. TEMPORADA 

ALTA

Jordi Oriol combat 
el mite d’Europa  

al Temporada Alta
‘Europa Bull’, que es veurà al Teatre 

Nacional, fa una mirada crítica al poder
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Europa és el resultat d’un rapte i 
una violació. Si més no, això expli-
ca la mitologia grega, que parla 
d’una princesa fenícia de la qual 
Zeus es va enamorar. Per seduir-la, 
es va convertir en brau. “La imatge 
d’un toro amb una dona nua assegu-
da al damunt és recurrent a l’hora 
de parlar d’Europa. És molt estrany 
que la història d’un rapte i una vio-
lació simbolitzi la Unió Europea”, 
afirma el dramaturg i director Jor-
di Oriol. A partir d’aquell mite i de 
l’Europa actual, Oriol ha construït 
un espectacle que qüestiona el po-
der i reflexiona sobre la lluita de 
classes. Europa Bull, amb la qual va 
guanyar el premi Quim Masó 2018, 
s’estrena divendres al Canal de Salt 
dins el festival Temporada Alta. 
Després saltarà a la Sala Petita del 
Teatre Nacional de Catalunya, on es 
podrà veure del 28 de novembre al 
15 de desembre. 

Al principi, la idea de plantar 
l’Europa d’avui dia a l’escenari ater-
ria Oriol. “Hi passen tantes coses, 
i jo volia donar veu a tots els bulli-
cis, que et quedes curt i es fa banal”, 
explica el dramaturg. A partir d’una 
peça curta representada al festival 
The Future of Europe de Stuttgart 
el 2018, Oriol va decidir focalitzar-
se en les altes esferes i en qui ocu-
pa realment els llocs de poder. 
“Abans sempre hi havia un rei a qui 
tallar el cap. Avui dia aquests reis 
són els polítics, però quan desapa-

BARCELONA
NÚRIA JUANICO

NICOLÁS CALDERÓN / LLIURE

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


