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Com els melodrames 
del Hollywood daurat 

‘L’huracà’ TEATRE NACIONAL 110 DE JUNY 

S
egur que més enllà de l’èxit d’alguns es-
pectacles, el que més es recordarà de la 
direcció de Xavier Albertí al capdavant 
del Teatre Nacional serà la recuperació 
del patrimoni teatral català a través dels 

epicentres de cada temporada. Epicentres pione-
res era l’ensenya de la passada, que va quedar des-
gavellada, com tot, per la pandèmia i de la qual 
s’ha recuperat per a quatre funcions L’huracà de 
Carme Montoriol, que ha exhaurit les localitats. 
Un clàssic, expliquen Albertí i la directora de la 
proposta, Mònica Bofill, estrenat el 1935 al Tea-
tre Poliorama amb un repartiment de quinze in-
tèrprets per a quinze personatges i del qual ben 
poc sabíem llevat d’alguna citació erudita en un 
tractat d’història teatral. 

Montoriol va ser una feminista avançada al seu 
temps amb una breu obra dramàtica. Amb l’estre-
na de L’huracà va rebre el suport majoritari del 
públic i de la crítica, però també el rebuig d’una 
part de la societat de l’època, que no veia amb 
bons ulls que una dona explorés el complex 
d’Èdip, desenvolupat en aquell temps per Sig-
mund Freud. L’huracà del títol es desferma quan 
la viuda Joana Margall, que ha dedicat tota la vi-
da a cuidar el fill, es veu abocada a prendre una de-
cisió que esmeni el pervers sentiment del Rafel 
que ella, sense saber-ho, ha ajudat a créixer. 

L’huracà ens recorda els melodrames del Ho-
llywood daurat que ara podem repassar gràcies 
a plataformes com Filmin, no tant per l’argument 
com per les interpretacions de les estrelles del 
moment i les ambientacions excel·lents. I poc 
més ens pot interessar de la proposta que signen 
Anna Maria Ricard com a dramaturga i Mònica 
Bofill com a directora (recordem el seu recent èxit 
com a directora d’Els Brugarol) que la qualitat de 
les interpretacions. L’adaptació concentra l’obra 
en els quatre personatges principals amb l’afegit 
d’una criada narradora, obviant tot el cercle soci-
al que envolta la vídua, en un notable espai escè-
nic de Laura Clos i amb una poderosa interpre-
tació de Montse Germán, autèntic epicentre de 
l’obra, que té la virtut de la brevetat.e
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 Kosmopolis proposa viatjar  
a la literatura del futur 

Kosmopolis 2021 proposa un vi-
atge a la literatura del futur a partir 
de diàlegs com els del premi Gon-
court Hervé Le Tellier amb Pablo 
Martín Sánchez, tots dos autors de 
distopies publicades recentment; la 
visita de l’astrofísica Fatoumata Ke-
bé, autora de L’altra cara de la Llu-
na: història, mites i llegendes (Angle 
/ Blackie Books, 2020), i la conver-
sa entre Mia Couto i José Eduardo 
Agualusa, que abordaran, entre al-
tres temes, l’any de la pandèmia vis-
cut des de Moçambic i Angola, res-
pectivament. “Hi ha molts autors 
que treballen, des de fa anys, en una 
literatura que podríem considerar 
ciència-ficció amplificada –diu 
Juan Insúa, impulsor i director de 

Kosmopolis–. L’exemple paradig-
màtic és Ted Chiang, que tan aviat 
escriu sobre intel·ligència artificial 
com sobre els dilemes de la biotec-
nologia, però també parla d’alquí-
mia i de mites”. Chiang, autor del 
celebrat recull de contes Exhalació 
(Mai Més / Sexto Piso, 2020), serà 
a Kosmopolis en format virtual en 
una conversa amb Carme Torras i el 
col·laborador de l’ARA Toni Pou. 

La presència d’autors internaci-
onals tindrà també com a caps de 
cartell Maggie O’Farrell, que ha ex-

plorat la mort del fill de William 
Shakespeare a partir de la figura 
d’Anne Hathaway, parella de 
Shakespeare i mare de la criatu-
ra, a Hamnet (L’Altra / Libros del 
Asteroide, 2021). L’autora irlan-
desa conversarà amb Gemma 
Ruiz i Begoña Gómez Urzáiz. La-
na Bastasic i Tatiana Tibuleac, 
que han guanyat totes dues el 
Premi de Literatura de la Unió 
Europea, detallaran quines cica-
trius queden a l’Europa Central 
després dels conflictes bèl·lics i 
les caigudes de règims durant les 
últimes dècades. A més, Werner 
Herzog presentarà el seu últim 
documental, rodat poc abans del 
confinament: a Fireball viatja a 
diversos punts del món per ana-
litzar l’impacte de meteorits.  

Aquesta edició de Kosmopolis 
“té la voluntat de reforçar el tei-
xit cultural de proximitat”, preci-
sa Judit Carrera. Per això hi hau-
rà una nombrosa participació lo-
cal. Pau Riba presentarà Història 
de l’univers (Males herbes, 2021) 
a la sessió De big bangs, cíborgs i 
poesia; Nico Roig recrearà, acom-
panyat de Lucía Fumero i David 
Soler, la banda sonora que ha 
compost per a l’exposició Mart. 
El mirall vermell; Borja Bagunyà, 
Míriam Cano i Víctor García Tur 
presentaran el tercer número de 
la revista Carn de cap, i es reivin-
dicarà el volum Extraordinàries 
(Males Herbes), que recull 15 
narracions de ciència-ficció es-
crites per autores.e

Ted Chiang, Maggie O’Farrell i Fatoumata Kebé, entre els convidats

01. L’autor de ciència-ficció Ted Chiang. VIQUIPÈDIA 02. L’autora de Hamnet, Maggie O’Farrell. FRANCESC MELCION 
03. El músic Pau Riba. FRANCESC MELCION 04. L’astrofísica i divulgadora Fatoumata Kebé. BLACKIE BOOKS
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Des de fa dues dècades, el festival 
Kosmopolis del CCCB s’ha conver-
tit en un dels gran radars de la pro-
ducció literària, autòctona i inter-
nacional, connectant ficció, poesia i 
assaig, explorant formats que van 
més enllà de la presentació i les tau-
les rodones, expandint-se en pro-
jeccions, intervencions artístiques, 
exposicions, tallers i sessions de 
slam poetry. L’edició del 2021, que 
se celebrarà excepcionalment del 16 
al 20 de juny –estava prevista per al 
març, però la pandèmia ho va fer in-
viable– comptarà “amb 109 partici-
pants, el 60% dels quals són dones”, 
recorda Judit Carrera, directora del 
centre. El vector principal d’aques-
ta edició serà el futur. 

L’onzena edició del festival coin-
cideix amb l’exposició Mart. El mi-
rall vermell, una aproximació a la 
història cultural i literària del Pla-
neta Vermell, i la de Ciència fricció, 
que vol aprofundir en el diàleg entre 
espècies. “Aquestes exposicions 
ressonen en el present pandèmic 
–explica Carrera–. L’últim any ens 
ha permès confirmar la centralitat 
de la literatura en la societat i la for-
ça de la literatura per imaginar al-
tres mons en un context distòpic”. 
La directora del CCCB afegeix que 
“és un bon moment per refer el vin-
cle amb els altres i demostrar, des de 
la consciència i l’empatia, la nostra 
interdependència”. 

BARCELONA

JORDI NOPCA

Tendència  
“Hi ha molts autors que 
treballen en una ciència-ficció 
amplificada”, diu Juan insúa
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