
Jean-François Prévand al festival Oui
original

El OUI! Festival de T(h)eatre en Francès de Barcelona ha baixat el teló de la seva 4a  edició
amb una gran acollida per part del públic als seus espectacles a les sales de l’Institut del
Teatre, l’Institut Francès de Barcelona, la Dau al Sec, la Nau Ivanow, el Círcol de Badalona i
l’Institut Francès de Madrid.

Jean-François Prévand | © François Vila

Dissabte el festival Oui va convidar-nos a una trobada a la llibreria Jaimes amb Jean-François
Prévand, dramaturg i actor francès resident a Barcelona. Prévand va fer un repàs de la seva
obra, que va començar als anys setanta amb “Voltaire’s Folies”. Construïda a partir d’uns
diàlegs irreverents de Voltaire, aquesta obra es va arribar a representar fins a 3.000 vegades i
va causar un autèntic escàndol. A Buenos Aires van arribar a sabotejar la representació. Però
Prévand, que aleshores era a l’Argentina, va tenir la seva recompensa. Un dia va rebre una
trucada de la secretària de Jorge Luis Borges, que el va citar per quedar. Prévand va tenir la
sort de conèixer personalment el mestre, que després el va defensar en un article on citava el
Tractat sobre la tolerància  de Voltaire.
Prévand també ens va parlar de l’obra Voltaire Rousseau, que s’ha traduït i muntat a diversos
països, fins i tot en castellà de la mà de Josep M. Flotats, que va estar a punt de fer-la en
català al Poliorama. Al final no es va fer perquè els propietaris del teatre van preferir
programar un espectacle de flamenc. Voltaire Rousseau  és un diàleg entre aquests dos grans
noms de la literatura francesa, que van tenir una relació controvertida. Rousseau era més jove
i un gran admirador de Voltaire, però mai va aconseguir que l’estima fos recíproca, ja que el
menyspreu de l’autor de Cadide envers Jean-Jacques va ser despietat. Ara Prévand escriu un
monòleg titulat Les memòries de Jesús. Dissabte, a la Jaimes, en va llegir un fragment. Seria
bo que aviat poguéssim veure una obra de Prévand en català.
Enguany, El Oui! Festival de T(h)eatre en francès de Barcelona, que dirigeixen Mathilde Mottier
i François Vila, ha acollit per primera vegada peces dels autors Guy Giroud, Auriane
Abecassis, Céline Brunelle i  Jean-Christophe Dollé que a més han pogut estar presents durant
el festival i intercanviar opinions i idees amb el públic. També, per primera vegada, el festival
ha portat a Barcelona una companyia africana de Burkina Faso amb l’obra “Gibraltar”, que a
més d’obrir aquesta edició, ha estat representada amb èxit a El Círcol de Badalona i a l’Institut
Francès de Madrid.
Una altre novetat del festival ha sigut la secció Km 0, dins de la qual s’han presentat: la
trobada per parlar de la traducció  de “Juste la fin du monde”  de Jean-Luc Lagarce amb la
col·laboració de la Perla 29; la lectura dramatitzada de “Pour un oui ou pour un non”  de
Nathalie Sarraute en col·laboració amb el Teatre Akademia; la lectura de la nova obra “Moi
dispositif venus”  creada i interpretada per Adeline Flaun a la sala Dau al Sec; i, per últim, la
representació de l’adaptació al francès de l’obra “Sé de un lugar” (“Né quelque part”)  d’Iván
Morales a la Nau Ivanow.
Amb l’objectiu d’incentivar l’escriptura entre els joves, el festival continua amb el Premi a la
Millor Critica Teatral, apadrinat per RENFE SNCF, la llibreria Jaimes i l’Institut Francès de
Barcelona, del qual coneixerem els resultats en els proper dies.

Fes-te subscriptor de Núvol
Suma't al digital de cultura i gaudeix d'un munt d'avantatges
Subscriu-t'hi ara!

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Núvol

 Prensa Digital

 3860

 12 546

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/02/2020

 España

 1 095 EUR (1,240 USD)

 376 EUR (425 USD) 

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/jean-francois-prevand-al-festival-oui-82917

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/jean-francois-prevand-al-festival-oui-82917
http://www.festivaldetheatreenfrancais.com/autres.html#ouinon
https://www.nuvol.com/subscripcions

	Fes-te subscriptor de Núvol

