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RAC105 et convida als concerts
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www.rac105.net

Escolta cada dia RAC105
per aconseguir les teves invitacions. Entre la música i tu

20
Anys

interpretació de Carlos Ál-
varez-Novoa. Repeteix a
l’escenari el paper del vell
asturià que intenta mante-
nir la dignitat com a indivi-
du. Álvarez-Novoa comprèn
el sacrifici que demana

tral. Potser tenia José Carlos
Plaza present la tradició so-
cial d’obres com Historia de
una escalera, de Buero Va-
llejo. De ganes no n’hi falten,
de ser fidel a l’honradesa
intel·lectual de la pel·lícula,
però acaba per imposar-se
la deriva cap al melodrama.

El respecte a la sinceritat
del quotidià que defensa
Zambrano es manté en la

E
l 1999 va ser l’any de
Solas, el primer llarg-
metratge de Benito

Zambrano. Un d’aquests
casos rars d’unanimitat
entre minories i majories.
Aquest referent de cine es-
panyol ressuscita ara com a
peça teatral, en una adapta-
ció d’Antoni Onetti. En prin-
cipi, l’esperit de Solas es res-
pecta en la seva versió tea-

Crítica* teatre

Vençudes pel melodrama

JuanCarlos
Olivares

aquesta funció: deixar de
ser actor, o deixar d’exhibir
l’experiència, el talent i les
facultats de l’ofici. A aquesta
renúncia s’hi resisteixen les
dues protagonistes de la
funció: Lola Herrera (la
mare) i Natalia Dicenta (la
filla). La invisibilitat l’entén
Herrera d’una manera lite-
ral, excepte en el seu mo-
ment culminant del final: la

mort. Allà apareix, de cop,
aquesta mà estesa a l’infinit
rescatada d’un manual me-
lodramàtic del segle XIX. Un
viatge a la inversa fa la seva
filla Natalia Dicenta. Comen-
ça amb la desfasada vena
d’una gran tràgica i acaba
imbuïda de la serenitat que
demana l’obra. És difícil
mantenir l’equilibri entre es-
perança i dolor del seu par-

lament final i ho aconse-
gueix, culminant amb la
seva exhibició d’intensitat
continguda l’evolució cap a
les fermes posicions d’Álva-
rez-Novoa.

*
Solas, TEATRE ROMEA, 21 OCT.
DIR.: JOSÉ CARLOS PLAZA. INT.:
LOLA HERRERA, NATALIA
DICENTA, C. ÁLVAREZ-NOVOA.

A la versió teatral
de ‘Solas’ no li
falten ganes de
ser fidel al film

Autoresteatralsenxarxa

L’Associació de Creadores Escèniques Catalanes dedica el 5è festival Novembre
Vaca a potenciar l’intercanvi cultural del triangle Barcelona-Madrid-València

Marta Monedero
BARCELONA

Que corri l’aire! Obrir canals
perquè les creadores de Bar-
celona, Madrid i València
disposin d’eines per donar a
conèixer la seva feina. “Su-
perar fronteres, molts cops
polítiques, que no tenim
perquè assumir”, valora
l’autora teatral Gemma Ro-
dríguez. Però, com fer-ho?
Doncs amb un cicle de lec-
tures dramatitzades a tres
bandes, nascut per difondre
els textos de les dramatur-
gues més enllà de les ciutats
on viuen o treballen. Aquest
és un dels eixos de la cin-
quena edició del festival No-
vembre Vaca, que se celebra
de demà fins al 12 de de-
sembre amb el suport de la
SGAE.

En futures edicions,
aquest cicle de lectures vol
ampliar-se a altres llocs de
l’Estat. Però de moment, a
l’hora de posar-hi fil a l’agu-

lla, el Projecte Vaca ha optat
per estrènyer lligams amb
dues associacions germa-
nes: les Marías Guerreras
de Madrid i la recentment
nascuda DONESenART de
València. Juntes i per con-
sens, han decidit promoure
l’intercanvi entre nou auto-
res: Rosa Molero i Patricia
Pardo (València), Antonia
Bueno i Laila Ripoll (Ma-
drid), i Gemma Rodríguez,
Àngels Aymar, Beth Escudé,
Teresa Urroz i Eva Hibernia
(Barcelona).

Itineràncies dins l’hotel
Si la difusió en xarxa d’au-
tores s’adreça potser més al
sector, el Novembre Vaca no
oblida les propostes desti-
nades al públic i dedicarà els
divendres a una experiència
que, amb el títol d’Itineràn-
cies, s’instal·larà a l’Hotel
Lloret de la Rambla. Als
seus balcons s’hi exhibirà el
dibuix de la pell d’una vaca
(leitmotiv del festival), men-

tre que a l’interior s’hi po-
dran veure diverses accions
multidisciplinàries i poc
convencionals, firmades per
creadores com ara Lídia
Pujol, Resu Belmonte, Carol
García i Karel Mena. En en-
trar a l’hotel, l’espectador
farà “un circuit guiat per les
habitacions, la terrassa i
l’escala d’incendis que el
durà a comprovar tot el que
es pot crear a partir del no
res”, explica Teresa Urroz,
la presidenta del Projecte
Vaca.

Compromesa amb la pro-
fessió, Teresa Urroz (Vent-
delplà) té molt present
aquells intangibles que difi-
culten “a les creadores tren-
car el sostre de vidre que no
es veu, però que impedeix
expressar-nos en tots els
àmbits de la creació en
igualtat de condicions”. De
tot això, del que han de fer
les dones per aconseguir ser
més presents en el món de
l’escena, se’n parlarà en una

taula rodona titulada Ca-
mins per a la visibilitat, que
es farà al Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), un equi-
pament públic on, curiosa-
ment, en deu temporades,
mai cap autora o directora
catalana ha estrenat a la
Sala Gran. De ben segur que
el debat continuarà en un
dels projectes de futur en
què ja treballa el col·lectiu
Vaca: la celebració a Barce-
lona de l’edició 2007 del fes-
tival internacional de crea-
ció de dones Magdalena
Project.

De tot i força
De la resta de programa-

ció de la mostra, cal desta-
car el laboratori pluridisci-
plinari Més sol que un mus-
sol, de la companyia
NadaQueVer (Convent de
Sant Agustí, 15 de novem-
bre); Araki, improvisació
vocal i musical protagonit-
zada per Anna Subirana
(Teatre Nou Tantarantana,
22 de novembre), el cabaret
culinari amb poesia d’Elisa
Lucinda Expresamientos o
el més calent és a l’aigüera
(Cafè Llantiol, 11, 18 i 26 de
novembre) i la poesia eròti-
ca de Triángulo del deseo,
de Karel Mena (Sala Becket,
19 de novembre).Una part de l’equip del Projecte Vaca, a la SGAE ■ F. MELCION


