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És un projecte múltiple –una obra
de teatre, una mostra fotogràfica i
un documental– per ensenyar per
totselsmitjanseldolor, ladenúncia
i les ànsies no pas de revenja sinó
de justícia de tants de milers de
dones –fins a 50.000– que van ser
violades com a estratègia bèl·lica
durant la guerra de Bòsnia a inicis

dels noranta.Aquestes dones enca-
ra s’han de trobar cada dia amb els
seusagressorsalspobles i ciutats.
Un projecte ambiciós titulat En-

carahihaalgúalbosc,quevanéixer
volent adaptar al TNCuna novel·la
de la periodista croata Slavenka
Drakulic –Como si yo no estuviera
(Anagrama), que retrata els efectes
delesviolacionsmassivesaBòsnia–
,peròqueamesuraqueagafavacosi
els responsables de l’obra entrevis-
tavenensuccessiusviatgesalazona

les dones que van patir les agres-
sions, i finsitotelsfillsquevantenir
–alguns dels quals van ser donats
en adopció perquè no els podien
veure: simbolitzaven l’horror dels
campsde concentració i l’enemic–,
es va acabar convertint enunaobra
de teatre documental protagonit-
zada a partir de demà al TNC per
Ariadna Gil. L’obra recull les veus
literals de tres dones violades i dels
fills fruitd’aquellesviolacions.

Gil encarna Nevenka Kobrano-
vik, una bosniana amb arrels croa-
tes a qui van violar els serbis i que
recorda que quan va començar la
guerra semblava impossible que
passés un horror així perquè la po-
blació estava molt barrejada. Una
dona que va quedar trencada, que
va passar anys abans de poder
parlar-ne,aquilapolicialivadema-
nartestimonis(!) iaquielseumarit,
quan va tornar després de la guer-
ra i la va veure destruïda, va aca-

bar pegant, violant i abandonant.
La seva història puja a l’escenari

del TNC amb la voluntat no només
derecordarquèvapassar,diuenGil
i Ricart, sinó de recordar què fèiem
totsmentre passava i com es conti-
nuarepetintavuiamblesemigrants
violades en la travessia a Europa.
Peròaméselsresponsablesdelpro-
jecte, el col·lectiuCultura iConflic-
te, en què hi ha el director teatral
Joan Arqué, la dramaturga Anna

Maria Ricart, la perio-
dista Teresa Turiera o
el fotògraf Oriol Ca-
sanovas, han muntat
unamostra fotogràfica
visible fins al 30 de ge-
ner aLaModel envisi-
tes guiades programa-
des (culturaiconflic-
te@gmail.com).
Als passadissos de

la presó hi ha panells
explicatius i fotogra-
fies, i emociona l’últi-
ma galeria carcerària,
plena de llençols pen-
jant del sostre com els
que es penjaven a Sa-
rajevo per protegir la
població dels francti-
radors. Són llençols
entre els quals apa-
reixen les dones i els
fills de l’obra, una de
lesquals,AjnaJusic,va

crear una associació de nens
oblidats quan va descobrir que el
seupareerauncriminaldeguerra i
quelasevamarevaaguantar15anys
abans d’explicar-li l’horror. La
tercera pota del projecte és un
documentalque,sotaelmateixtítol
del’obrateatral,vaemetreahirTV3
i que es pot veure a Filmin. El títol
és una frase de Nevenka, que viu
sola i encara sent por perquè no
s’han solucionat els crims que es
vancometre.c

Lesviolacionsmassivesde
Bòsnia, alTNC iLaModel
Ariada Gil protagonitza l’obra ‘Encara hi ha algú al bosc’

CÉSAR RANGEL

Una de les imatges de fills de dones violades a la guerra penjades a LaModel
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Va ser la primera dona que va
guanyarelpremiNacionaldeLi-
teraturaDramàtica, i hova fer el
2010ambAquelaire infinito,una
obra amb un Ulisses contempo-
rani convertit en un estranger,
un emigrant més amb l’odissea
particular de sobreviure en un
món en accelerada transforma-
ció i que deixa l’individu inde-
fens. I aquella poesia i aquella
èticacontinuencaracteritzantel
teatredeLluïsaCunillé (Badalo-
na, 1961), amb unes obres que
han protagonitzat les últimes
dècades del teatre català –Après
moi, le déluge, Barcelona, mapa
d’ombres– i ho continuen fent:
d’una banda, el gran tancament
dels vuit anys de Xavier Albertí
al capdavant del Teatre Nacio-
nal serà al maig la seva obra
L’emperadriu del Paral·lel, i de
l’altra, des d’avui i fins al 14 de
febrer lasalaBeckett,onl’autora
es va formar a principis dels no-
ranta amb José Sanchis Sinis-
terra, li dedica un gran cicle en
què es podran veure tres de les
seves obres, a part de lectures
dramatitzades, taules rodones i
conferències sobre els seus per-
sonatges i la seva recepció inter-
nacional.
Pel director de laBeckett, To-

ni Casares, Cunillé és la drama-
turgamésimportantdelpanora-
macatalàactual, i lessevesobres
“ens hand’ajudar en aquestmo-
ment a tenirunamirada sobre el
món més poètica”. Casares va
recordar que, després de la Bec-
kett, vanserclaupera l’autora la
companyia Hongaresa de Tea-
tre ambPacoZarzoso i les seves
col·laboracions amb Xavier Al-
bertí.A laBeckett s’hi veuran les

pròximes setmanes les seves
obresEls subornats, en què Lur-
desBarbadirigeixelsactorsdela
companyia La Ruta 40; El jardí,
dirigida perAlbert Arribas, iPe-
dra i cruïlla, ambPacoZarzoso.
Casares subratlla que progra-

mar-les és important perquè “la
mirada de Cunillé sobre el món
és especialment necessària ara,
una mirada descontaminada
d’estereotips, tòpics i llocs co-
muns, una mirada valenta que
parladeladificultatdemantenir
unaposicióèticaenunmóncada
vegada més incomprensible”.
“Aquestamiradapoèticaiperso-
nal és una invitació a parar-nos
unmomentireflexionarsobreel

nostre paper, el nostre grau de
responsabilitat respectealmóni
lesmanerescomelvivim”.
En aquest sentit, Barba expli-

ca que Els subornats “parla de
la política, la corrupció i els
monsqueenaquestmomenttre-
pidant van morint perquè no hi
tenen cabuda, estan fets a lame-
surade l’home i l’hemsobrepas-
sat”.“I,alhora,hihalaqüestióde
la responsabilitat, de prendre
unadecisiómalgratquesapsque
et deixarà a l’estacada. Aquesta
responsabilitat individual fa tre-
molar el teu món, però també
creaun terratrèmol al voltant en
ununivers en què sembla quehi
haexcusespera tot”, conclou.c

El teatre poètic i ètic
deLluïsaCunillé pren
la salaBeckett

LeticiaDolera, al Brossa
]LeticiaDolera iPauRoca
aterrendesd’avui i finsal7
defebrera l’Escenari
BrossadelBornper inter-
pretarel lluminósmonò-
legdeDuncanMacMillan
Lescosesexcepcionals.Els
dos intèrprets s’alternen
perdonarvidaaaquesta
comèdiaqueabordatemes

tansonorscomladepres-
sió iel suïcidi i enquè l’epi-
centreésuna llista inaca-
badade lescosesper les
qualspaga lapenaviure.
El textvatriomfaral fes-
tivald’Edimburg i tant
RocacomDolera jaelvan
interpretaralClubCapitol
abansdel seutancament.

“Aborda ladificultat
demanteniruna
posicióèticaen
unmóncadavegada
més incomprensible”

Antònia Jaume en una escena d’El jardí, a la sala Beckett
PERE COTS
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TEATRES
ALMERIA TEATRE Sant Lluís, 64. T 93 351 82 31. La gran
fuga. Única setmana! Dj a dss a 19h, dg a 17h. Venda a alme-
riateatre.com i taquilla

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
21-24 de gener «Fent Cua de Urša Sekirnik & Joana Serra».
Més info: www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
14-17 de gener «Life (de cómo los árboles nos salvaron la
vida) de Hui Basa». Més info: www.anticteatre.com

AQUITÀNIA TEATRE Av. Sarrià 33 BCN info@aquitaniateatre.es
Kràmpack de Dm. a Diu. El Peliculero Diu. Autónomos, El
Musical Diss. Aquikids: El Trencanous Diu.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. Tel. 93 442 23 32). Fins 31 gener
El pare de la núvia, de dt. a dj., 20 h; dss., 16.45 i 20 h;
dg., 18.30 h. Fins 31 gener El màgic d'Oz, dv., 18.30 h; dss. i
dg., 12 h. teatrecondal.cat i promentrada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Boira a les orelles Cia
Els Pirates Teatre. Per compra d’entrades, consulta d’horaris i
preus (www.elmalda.cat)

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). Escape Room de
Joel Joan i Hèctor Claramunt; de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 20
h; dg., 17.30 h. teatregoya.cat i promentrada.com

JOVE TEATRE REGINA (Sèneca 22 T. 932181512) Familiar: Cia
Dreams Teatre "Els Tres Porquets". Matinals diumenge "El
Misteri de Houdini" Un espectacle de màgia + teatre + Scape-
room. A partir de 5 anys. + info i entrades: www.jtregina.com

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 930245140.
Las bellacas 11/01 al 26/01 20hs (lun-mar) e/anticipadas
www.labadabadoc-teatro.com 930245140

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 930245140.
Les criatures abissals 7/01 al 24/01 20hs (ju-dom)
e/anticipadas www.labadabadoc-teatro.com 930245140

LA PUNTUAL. C/ Allada Vermell, 15. Metro: Jaume I.
639 305 353. “L’Aneguet Lleig" Cia. La Puntual. Titelles de
varilla. +2 anys. Dv. 18h; ds. 12h i les 18h; dg. 12h i 17h.
Preu: 10€ www.lapuntual.info

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. Tel. 934 511 234). La Cabra o
qui és Sylvia? de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 20 h; dg., 18.30
h. lavillarroel.cat i promentrada.com

L'AUTÈNTICA C/ Martí 18 - 931854840 lautenticateatro.com ·
La mare dels arbres (0 a 6 anys) Dissabte a les 11, 12:30 i
17h - Els petits llobatons ( de 0 a 5 anys) Diumenge a les 11 i
12:30h

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). 53 diumenges, de Cesc
Gay, amb Pere Arquillué, Marta Marco, Agata Roca, Lluís Villa-
nueva, de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 20 h; dg., 18 h. teatrero
mea.cat i promentada.com

SALA BECKETT. El jardí. Del 12/01/2021 al 31/01/2021. Dt a
dss 19,30 hores. Dg 18,30 hores. Més info i entrades:
www.salabeckett.cat. Carrer de Pere IV, 228-232. BCN.

SAT! Sant Andreu Teatre. c/ Neopàtria 54. T.933457930.
Del 16 al 24 de gener Geometria,RoselandMusical. Dansa fa-
miliar. A partir de 6 anys. Consulteu www.sat-teatre.cat

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. Tel. 934417022.
Sala Baixos22: Fins el 17/1 la companyia L’El·liada pres:
La Jove Esposa. Sala Àtic22: A partir del 7/1 la companyia
L’Ostra 28 pres: Bilderberg. + info a www.tantarantana.com

TEATRE DEL RAVAL St.Antoni Abat,12. 93.443.39.99.
“Quina feinada” Dv i diss 20h, dg 18h.“Elles #cosasdechi-
cas” Ds 17:30h. “Diversidad flamenca” Dg 12h Compra a
teatredelraval.com

TEATRE DEL RAVAL St.Antoni Abat,12. 93.443.39.99.
“Quina feinada” Dv i diss 20h, dg 18h.“Elles #cosasdechi-
cas” Ds 17:30h. “Diversidad flamenca” Dg 12h. Compra a
teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN. St Antoni Mª Claret 120.T:936035161.
Barcelona 24H de Dj a Ds 20h Dg 19h Van Gogh de Dj a
Ds 18h Dg 17h. Familiar: Aladdí Dg 12h. Més info a:
www.teatregaudibarcelona.com

TEATRE LLIURE GRÀCIA. Telf. 93 228 97 47. Montseny, 47.
Metro (Fontana L3). Escola de pensament,12/01. Turba, de
Col· lectiu Mos Maiorum. Estrena el 14/01. Fins al 24/01. Més
informació www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket
Rambla (Rambla 99) i al 902 106 369.

TEATRE LLIURE: MONTJUÏC - Telf. 93 228 97 47. Passeig de
Sta. Madrona, 40-46 / Pça. Margarida Xirgu 1. Metro (Poble
Sec L3, Espanya L3-L1). Les tres germanes, d’A. Txékhov,
adaptació M. Artigau, C. Genebat i J. Manrique, direcció J.
Manrique. Cancel· lades les funcions presencials. Disponible a
la Sala online. Géologie d’une fable, del Collectif Kahraba.
Fins al 17/01. Ds. i dg. a les 12.00 h. Més informació
www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla
(Rambla 99) i al 902 106 369.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl de les Arts, 1)
Sala Petita: Encara hi ha algú al bosc de Anna M. Ricart
Codina. Dj. a ds. 19h; dg.18h. Venda entrades, abonaments i
xecs regal: www.tnc.cat

Teatre Poliorama: (Tel 93 317 75 99. La Rambla, 115). El
mètode Grönholm Horaris: Dc, Dj i Dv, 20h; Dss 17h i 20h, Dg
18:30h. Venda d’entrades a teatrepoliorama.com

MUSEUS
FUNDACIÓ VILA CASAS. Museu Can Framis de Pintura
Contemporània. Diversos artistes - Càpsules de confinament:
art i pandèmia a Catalunya. Jordi Martoranno - El cor oceànic
de les coses.

EXPOSICIONS D’ART
(*) Galeries adherides al Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.

ART MAR. Tel. 93 488 18 68. www.grup-escola.com

CIRCS
CIRC RALUY LEGACY. Port Vell. Davant Correus. Fins 28 fe-
brer. Presenta : el seu nou espectacle Todo (Lo)cura . Info i en-
trades a taquilla i a www.circoraluy.com. No t’ho pots perdre.
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