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riu i des de fa unes quantes setmanes
presentadora de TV3, Ariadna Gil es mostra com una
ñola que viu amb goig i ¡ntensitat la seva vida

Dimarts, 19 novembre 1991

ARIADNA GIL

BARCELONA

ADRIANA CLIVILLÉ

La setmana passada es va
estrenar al teatre Alegría de
Terrassa dins el III Festival de
Tardor de Barcelona l'obra
Negroni de Ginebra, la primera
obra teatral de l'escriptora illen-
ca María Antonia Oliver. Ariad
na Gil és justament Ginebra
que, com diu ella mateixa, «és la
que crea el problema al voltant
del qualgira tota l'obra».
Negroni de Ginebra és la seva

segona obra de teatre després
d'una petita intervenció a Truca-
des a mitjanit, amb Juanjo Puig-
corbé. En cinema, la seva trajec-
toria va comentar «amb un
paper petit a Lola, de Bigas
Luna», i personatges secundaris
a produccions catalanes, com
ara El complot deis anells. Des
prés de la seva participació a Un
submaría les estovalles —adap
tada de la novella de Joan
Barril—, ha tingut l'oportunitat
d'entrar al mercat madrileny
sent coprotagonista al llarg
metratge Amo tu cama rica, d'E-
milio Martínez Lázaro. Té uns
ulls enormes, uns llavis sensuals
i els cabells curts i una mica en
punxa, resultat del canvi d'imat-
ge que ella mateixa va proposar
al director de la seva darrera
pel lícula per donar vida al seu
personatge; «la veia amb els
cabells curts, aquella tia!»
—Quin és el teu personatge a

Negroni de Ginebra, que repre
senten ara a Tenassa?

—Faig el paper de Ginebra, la
filia única d'una familia benes-
tant. El meu personatge reflecteix
lajoventut actual, educada en un
ambient de molta ¡libertat, pero
que en elfons no té cap sentiment
de rebeliió auténtic i no vol deixar
de banda les comoditats i Testi-
mació. El preparo pensant en com
pensa i viu la gent jove.
—Trobes alguna diferencia a

l'hora de treballar un personat
ge per al teatre o per al cinema?
—Durant els assajos, els perso

natges van sortint. Cree que depén

L'intens

laberint

de

TAriadna
bastant del director, de la gent
amb qui et trobes i de tu mateix i
de la própia exigencia. En teatre,
el director té més interés en ¡'esce
nografía, els gestos... Al cinema el
director pensa sobretot els plans,
després pot perfeccionar-ho amb
el doblatge, retallant... Per aixó
cree que en teatre hi ha més bons
directors d'actors.

—Et crea algún tipus d'an-
goixa la inestabilitat de la feina
d'actriu?

—No, jo mai no he pensat en el
futur, ni a curt ni a llarg termini.
En les époques que no treballo em
dedico al que no pucfer durant les
temporades de feina. M'encanta
aquest tipus de vida, tan intens i
tan dolorós alhora. La teva vida
durant un periode curt centra
totes les energies allá, i saps que
després t'haurás de separar d'a-
quella gent i mai més no es repeti
rá exactament.

—Actualment, a més de fer
d'actriu, estás conduint el pro-
grama-concurs Betes i Films a
TV3. Qué et va fer decidir per
fer televisió?

— Tenia ganes de conéixer qué
és la televisió, és un mitjá impres-
sionant de comunicació. «Betes i
Films» només implica un compro-
mis de tres mesos, després deis
quals canvien de conductora, i és
un programa que sempre l'havien
fet actrius, i aixó per a mi era molt
important. Cree que amb tres
mesos n'hi haprou i suficientper
conéixer el mitjá. A més, només

■ Ariadna Gil
escenifica

aquests dies
«Negroni de
Ginebra», la
primera pe9a
teatral de M.

Antónia Oliver,
al teatre Alegría
de Terrassa

gravem el programa un dia cada
dues setmanes i, per tant, l'horari
no m'impedeix continuar fent
d'actriu.

— Quines diferéncies has íro-
bat en el ritme de treball de la
televisió respecte al del cinema?
—A la televisió em sentó molt

cómoda des del primer dia. Enca
ra que tot és molt diferent i l'am-
bient també és molt diferent, fer
«Betes i Films» no és difícil, fora
que hi hagi complicacions. Jo faig
d'intennediária entre els concur-
sants i el públic, i el programa
depén sobretot de la creativitat
deis videos que es presentin. Per a
mi, la televisió és un repte, un rísc,
pero es tracto de no teñir por.
—Tu et vas graduar a ITnstitut

del Teatre de Barcelona. Creus
que és necessari com a base for-

mativa?

—Aixó depén de íes persones, si
tens la sort de trebalUir amb gent
que Vensenya i n'aprens, si, va
molt bé. Tambépassa que hi ha
gent que no hi entra, que d'altra
banda no vol dirque no siguin o
no puguin arribar a ser actors.
Cree que els estudis de l'institut
mai no sobren. El primer any que
em vaig matricular a ¡'Instituí del
Teatre també vaig comenqar pri
mer curs de Filosofía a la univer-
sitat. Va ser un repte per a mi
mateixa, perquéjo ja estova inte-
ressada a ser actriu. Ho vaig
deixar per manca de temps, no lie-
gia ni un Ilibre, era impossible
fer-ho bé.
—I com et vas iniciar en el

món laboral?

—Com passa moltes vegades.

MIREIA MARGENAT

sent al lloc adient i al moment
adequat. Quan ja estova a punt de
no teñir un duro i amb moltes
ganes de treballar, emsort/auna
oferta...
Hefet pellicules i ara pensó que

era la manera de ficar-me en
aquest món, pero ara rebutjo un
projecte si no m'agrada el guió o
la manera de treballar... I no per
qué tingui cap oferta altemat^
—Potser, si no haguessis

comenqat a treballar tan jove,
hauries anat a l'estranger a
ampliar estudis... Tens alguna
intenció de fer-ho ara?
—Moltpossiblemení... Els meus

plans són el que pugui sortir. Ara
n'estic aprenent molt, m'estimo
més treballar aquí quefer de cum
brera a Los Angeles. A l'institut
també n 'he aprés.

Per a Joan Veny, valenciá i
catalá són la mateixa Ueng^a

O P I N 1 Ó
M. DOLORS OBIOLS

T'estimávem, Montserrat

MANRESA/C. MONTERO
El catedrátic de Filología

Catalana Joan Veny va oferir
divendres la conferencia Unítat 1
varletat de la Ilengua catalana
dins el marc del Iliurament deis
premis Oms i de Prat, Viatge de
Recerca a l'Europa Comunitaria
i Beca d'Investigació, de la Cauca
de Manresa. Per a Joan Veny, el
catalá té aquesta dualitat perqué
és una Ilengua histórica formada
per un conjunt de dialectes afins i
alhora disposa d'un registre nor-
matiu que la unifica.

Ultimament, la uniíat del cata
lá s'lia vist qüestionada arran de
la polémica provocada peí mem-
bre de la Real Academia de la
Lengua Gregorio Salvador, que
proposava un canvi en la defini-

ció del valenciá, volia que se
suprimís la menció que era una
varietat dialectal del catalá.
Joan Veny no va entrar de pie

en aquesta polémica, pero en una
breu allusió va dir que els
«pro-valencianistes no tenien argu-
ments científics per demostrar que
el valenciá és una ¡lengua diferent
del catalá», sino que es tracta d'u
na varietat dialectal en qué con-
viuen arcaismes genuíns i tota
una série de barbarismes derivats
de la situació de bilíngiiisme
accentuat del País Valenciá.
Joan Veny ha dedicat molts

anys de la seva vida a l'estudi deis
dialectes catalans i ha publicat
tres Ilibres fruit d'aquest treball.
Les principáis conclusions de la
seva investigació són que el cata

lá es divideix de manera vertical
en dos grans blocs dialectals,
occidental i oriental, i a ambdós
costats d'aquesta divisió la Ilen
gua té diversos dialectes fruit de
diferents circumstáncies.

La varietat del catalá és afavo-
riada peí fet que és una Ilengua
histórica poc diferenciada, al
contrari de ritaliá, que té dialec
tes que són incomprensibles
entre ells. D'altra banda, el que
dóna al catalá el caire d'unitat és
que disposa d'una normativa
basada en la selecció de la varie
tat central. Aquest registre están-
dard permet la comprensió entre
tols els parlants de la comunitat i
és converteix en una eina de

comunicació en tots els actes for
máis.

De la veritat en ciéncia, se'n
diu verifícabilitat; de la veritat en
filosofía, en podríem dir honeste-
dat; de la veritat en literatura,
n'hem de dir sinceritat.

Certament, la teva literatura,
Montserrat, ha estat enemiga fins
a l'últim moment de dues formes

básiques de mentida, de la hipo
cresía que sovint arrosseguen les
paraules i de la reserva que vol
encobrir una determinada mane
ra de sentir el món.

Com deles en alguna ocasió,
per escriure només cal atrevir-se
a entrar en conflicte amb les

paraules. Sabies molt bé quina
era la trampa del llengualge, i en
cadascun deis teus Ilibres, des de
El temps de Ies cireres fins a
Dígues que m'estimes encara que
siguí mentida, renovaves aquell
acte de coratge que es resisteix a

escriure un sol mot gratuit.
El coratge no nabda del desig

de canviar el món, sinó de l'ob-
sessió per reconciliar-te amb la
própia existéncia i amb la deis
altres. I des del conté, la ficció l'a-
ventura o el viatge, descobrint o
inventant personatges, ens has
deixat el teu llegat més impor
tant, que és la historia de l'obses-
sió per comprendre la condició
humana en tota la seva circums-
táncia.

Sens dubte, la teva passió per
la literatura era la mateixa que
per la vida, i en el darrer instant
vas voler encara escriure'ns la

teva última paraula.
Avui, amb l'agulla daurada a

les mans, la nostra darrera parau
la seria dir-ie que t'estimávem i
que abcó tampoc no era cap men
tida.
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CRÍTICA DE TEATRO

La niña, el negro y el "sociata'
NEGRONI DE GINEBRA

Autora: Anlónia Oüvcr
Dirección: Joscp Vlaria Mcslrc.s
Lugar y fecha: Toatrc Alcgriu.
Tornissa. III rcs(i\ai de Tardor
(14/1 l/'-H)

JOAN-AMON BF.NACH

Muchos de los reunidos ante
anoche en el i catre Alcgna esperá
banlos más. bastante más. de la pri
mera experiencia escénica que Hr-
nui la escritora Mnria Antonia
()li\cr. Quienes tuvimos oportuni
dad de leer con antelación la pieza
de enigmático titulo. "Ncgroni de
Ciinchra". podíamos situar dicha
opera más allá, incluso, licl favora
ble prejuicio que congrego en el es
treno a una notoria concentración
de teatreros, editores \ ctáegas de la
autora. V no es que en el texto de
"Neeroni ile ftinebra" abunden lasO  ,

páginas deslumbrantes pero si que
advertimos en el una me/.cla de di-
\ cisión y amargura, de drama y jo
vialidad, y una critica de cierta rca-
liilad social inmediata, que permi

tía confiaren una mejor traducción
espectacular que la vi.sta en Terras-
sa.

El oncio de la narradora se ñola
en la escritura de la obra. La seguri
dad que cualquier lector pudo ad
vertir desde las míticas "Cróniques
de Montcarrá" (1972) hasta "Crine-
res de foc" (1985) -y supongo que
en narraciones más actuales aún-
así como la depurada manipulación
del idioma que practica Olivcr en
sus trabajos de traducción -memo
rables los de Virginia Woolf- se per
ciben en el Tirme lenguaje coloquial
de la pic/.a y en el intento de romper
con cierto desacato sus esquemas
realistas. Es lo que procura el inven
to de una dama alocada, la tía "Joa-
na" (Muntsa Alcañiz), personaje li-
tcraturizado y encarnación de las
actitudes liberal-progresistas (?)
frente al mísero racismo que expre
san en uno u otro sentido los otros
protagonistas del cuento.

V es que "Ncgroni de Ginebra"
va dcconílicto. detragiconiedia.cn
lomo a una chica estudiante (Ariad-
na Gil) enamorada de un negro
compañero de aula, a cuya relación
V matrimonio se oponen con contu

maz desespero y viles artimañas los
progenitores de la muchacha, Es lo
de "Adivina quién viene a cenar
esta noche" en versión indígena, vo-
cilgucra y con un "roe a la faixa" de
signo político. El padre de esa fami
lia visccralmcntc racista es socialis
ta. un "sociata" que dice Ginebra, la
chica enamorada, y su perfil, ade
más. es el de un ciudadano oportu
nista, marrullero y considerable
mente hipócrita.

Opciones discriminatorias
Claro: aludir a que la izquierda

oficialmente reinante no se libra de
opciones discriminatorias puede
causar algún efecto en el público,
pero el dato se maneja con una inge
nuidad decepcionante, aunque no
tanto como el paradigma opuesto
que entraña esa pcrsoniílcación de
la mililancia aniiconvcncional e
igualitaria en una señora franca
mente extravagante, de retrato au
daz pero impreciso.

Una tragicomedia se alimenta de
la oposición entre contrarios y hay
en la pieza el propósito permanente
de ir de la risa al drama. Aquí la risa

escasea y el drama adquiere los per
files de dramón vociferante. Ni si
quiera la ambigua disposición de la
hija -que al fi nal no se irá con Ke-
bar. el negro de sus amores- ha sido
debidamente puntuada. Las som
bras de la duda de Ginebra que hay
en el texto de Maria Antonia Oliver
apenas se notan en la representa
ción. Y es que la pieza cayó en ma
nos Cándidas y aparentemente muy
inexpertas: las del director Joscp
Maria Mestres que sin malicia ni
sentido del ritmo.

Ariadna Gil puede, obviamente,
dar mucho más de sí y Muntsa Alca
ñiz parece montárselo sola, apuran
do sin ton ni son la coartada de un
personaje que fluctúa entre la pro
vocación y el delirio. Hay momen
tos graciosos déla abuela "laia" (Te
resa Cunillé); el "sociata" (Jaume
Bernel) es una criatura de fi cción
sobrecargada de tópicos mientras
que a Teresa Lozano, la madre, se
diría le viene pequeño el papel y que
espera una y otra vez las instruccio
nes del director. El artificio que de
lata la escenografía de Pcp Duran
adquiere una brutalidad tremenda
cuando el espacio de la cocina do
méstica se toma un avión destinado
a la heroica escapada africana. El
aparato tai vez simule un artefacto
aproximadamente volador: es indu
dable, en cambio, su utilidad para
que el espectador eche a correr de
puro espanto.»

CRÍTIC A DE MÚSICA ÉTNICA

CRITICA DE DANZA

Una idea
excelente

NEDERLANDS 3

Coreografías: "Marion/Marion",
"Obscure temptations", "Evergreens"
y "Joumey"
Coreógrafos: William Forsyíh, Jiri
Kylian. Hans van Manen y Mats Ek
Músicos: B. Hermann. J. Cago y T.
Oboe Lee, Saint-Sacns, Peyronnin,
Villa-Lobos y S. Reich
Lugar y fecho: Danstheater,
UHaya, (9/11/1991)

MARJOLIJN VA:s DER MEER

El Nederlands Dans Thealer 3
(NDT3) no es una compañía, es una
"idea". Con estas palabras, Jiri Ku-
lian, director artístico y coreógrafo
de la primera compañía dd Neder
lands, abre el texto de presentación
de la primera agrupación mundial
dedicada a aprovechar las dotes ar
tísticas de los bailarines veteranos.
En el ballet posterior a Balanchine.
y con las exigencias técnicas del neo
clásico, casi habían desaparecido
los papeles secundarios. A los baila
rines de este género, tan pronto
como empezaban a Dojcar en sus re
cursos técnicos y físicos, apenas les
quedaba otro remedio que abando-
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teatre

Més enllá del radsme
XAVIER PÉREZ

'Negroni de Ginebra'
'Negroni de Ginebra' de María Antáiia
Oliver. Compaoyia: Zitzánia Teatre. Di»
recció: Josep María Mestres. Escenogra-
fia i vestnarí: Pep Doran. Mósíca: Caries
Parolas. lUamínadóc Carlos Lacena. In-
térprets: Montsa Álcañiz, Jaome Bemet,
Teresa Canillé, Aríadna Gil, Teresa Loza*
no. Teatre Alegría, Terrassa. III Festival
de Tardor.

S*ha d'ag^, en primer llcx:, a la com-
panyia Zitzánia, que ha^ possibilitat
amb aquest espectacle la incorporació
d'una noveLlista del talent de Maria
Antonia Oliver a la práctica de l'es-
criptura teatral. La narradora no slia
pl^tejat en aquest cas grans revolu-
cions de llenguatge; ha adoptat con-
vencions caracteristiques d'un teatre
de naturalesa realista i ha decidit de
manera humil utilitzar Tescena per
parlar d'un tema ben actual: el del ra-
cisme en societats dites avanpades,
com la que la familia burgesa prota
gonista de la historia representa. En
aquest repte que suposa rescriptura
teatral, Maria Antonia Oliver ha uti-
litzat una certa diversitat de tons, i en
certa manera U esbossat més d'una
obra, no sempre amb la matebca efi-
cácia. Segurament qui es plantegi no-
més el text com una versió a la catala

na de la célebre peLlicula Adivina
quien viene esta noche (es tracta del
matebt argument) la podrá trobar li
mitada i tal venida superficial), i hem
de dir que, des del nostre punt de vis
ta, l'escena del sopar no és predsa-
ment la míDor de l'espectacle, malgrat
la bona troballa de fer-Io entenedor a
través del que s'esdevé a la cuina.
Pero el conjunt té altres punts inte-
ressants que val la pena destacar per
exemple, el personatge interpretar
meravellosament per Muntsa Alcañiz
ens portarla a parlar d'una segona
obra més subterránia, que, s^ons
com es mili, dóna auténtica entitat a
la pepa. Aquesta tieta boja i tanma-
teix valenta i compromesa com ningú
més de la familia, que obre i tanca el
text, i a qui Maria Antonia Oliver de
dica el n^or de la seva saviesa litera
ria, capitalitza l'interés de l'obra, en^
sa com un discurs sobre I'alienació
d'una societat burgesa en qué només
els alienats institucionalment parlant,
o sigui els anomenats bojos, són capa-
pos de reaccionar sensiblement rontra
la hipocresia del sistema. Pero més
que el discurs poiitic en primera lini^
ens interessa la complexa dimenrió
humana del personatge que, grácies
al treball de Muntsa Alcañiz, obre
noves perspectivas a la lectura de la

pepa. Peí que fa a la resta, i a^eteiit
que el text no vol ser un míting antí-
racista sinó una critica a la hipocresía
social de l'estament burgés, és lógic
que l'altie personatge interessant si
guí l'encamat per Ariadna Gil, una
actriu el magnetisme dnematográfic-
de la qual está fora de dubte, i a qui
proves d'interpretació teatral com
aquesta poden ajudar a consolidar la
v^tat escénica que també posseeix.
H seu personatge dubitathi, que es
debat entre la conducta de la tieta
(plantar la familia, per l'amor al ne-
gre) i els seus pares (el xantatge del
confort i la seguretat), és el pol sobre
el qual s'articula un conilictiu xoc
d'interessos oposats, potser una mica
reiteratiu.
A pesar de tot, l'espectacle funcio

na bé com més va cap a la farsa (Te
resa Lozano ha entes perfectament'
les possibüitats humorístiques del
text), mentre que hi respiren certs
problemes de credibilitat en els escassos
moments en qué es pretén tractar el
comportament deis pares des d'una óp
tica dramática realista. Desigualtats
nlii ha, dones, pero el text i els actors
supe^ amb escrea la prova de la co-
municadó amb el públic, que, en un
teatre ixáctícament pie, aplaudeix com-
plagut els resuhats de la proposta.


