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Paraules de l’autora 
 
Estava embarassada de cinc mesos quan vaig perdre el meu fill. L’embaràs se’ns va 
complicar i vam haver de prendre una decisió difícil, la de l’avortament, ja que jo estava en 
risc. Vaig haver de passar pel dilema, per les hormones, pels canvis de plans... I per un 
part. Jo no ho sabia, però amb cinc mesos es fa així. La psicòloga de l’hospital (Ara li 
agraeixo molt!) ens va explicar que és el millor, que parir la criatura i veure-la t’ajuda a 
tancar el cicle. Jo vaig pensar “Que dur! No ho podré fer!”, per a mi era la pitjor de les 
pors: veure el petit, que naixeria sense vida. L’experiència va ser molt intensa, la més 
intensa que he viscut mai. Vaig estar una setmana ingressada. Vaig passar molta por 
imaginant el que viuria, imaginant el descampat per on hauria de passar. Temia explotar 
de dolor en el moment en què veiés el meu fill. Però no va ser així. Vaig passar per 
moments difícils, sí; però també per moments en què t’uneixes amb els teus o coneixes 
una part de tu que no sabies que existia. I al final de tot, va ser mirant el petit nadó mort, 
que aguantava la infermera davant meu, que vaig comprendre que m’havia equivocat, 
tenint-li por a aquell moment. El petit contenia tota la bellesa del món. Va ser el moment 
més bonic i delicat que he viscut mai. La Júlia, la protagonista de l’obra, diu en una escena 
que “La por és l’aura de misteri que envolta una experiència que encara no has viscut. 
Quan la vius, l’aura desapareix, i tot es torna més real; com si un milió de gotes de rosada 
caiguessin de sobte convertides en aigua”.  
 
Tots tenim el nostre descampat. Un indret àrid que hem hagut de travessar en algun 
moment de la nostra vida. Una experiència dura, una decisió difícil, una pèrdua que va 
arribar sense avisar, una guerra que no volíem batallar. Són moments que hem d’afrontar 
sí o sí. No pots pas fugir-ne! Els teus terrors s’aglutinen davant teu com un exèrcit armat. I 
tu, sola, avances cap a ells com un animal espantat. Trepitges deixalles, coses que creus 
que no tenen sentit, només fan mal i prou. El que no esperes és que, allà, al mig del 
descampat, hi ha una força estranya. Una empenta dels propis morts o una embranzida 
dels vius, no ho sé. Alguna cosa que et fa tornar més poderosa, més sàvia. I llavors, 
t’adones que hi ha vida, en aquell indret. Que les deixalles no eren deixalles, en realitat. I 
que tu tens uns mil·límetres més d’alçada. L’obra parla d’això, de trobar sentit a les coses 
que colpegen. Escrivint-la he rellegit aquest meu descampat i li he trobat una llum més 
bonica. Com quan tornes a un lloc on vas estar de nit. I ara és el capvespre i la llum del sol 
cau tan bonica damunt els objectes, que els hi atorga una bellesa extraordinària. I tu ets 
allà, palplantada, sense entendre com és que no l’havies vist, aquesta bellesa, la primera 
vegada que hi havies estat. Però és el retorn, és l’escriure, és el fet artístic. És això, el que 
ha fet sortir el sol. El teatre té aquest poder, de compartir el dolor i apropar-nos els uns als 
altres. “(...) Un mateix cos adolorit que respira amb els arbres i amb els altres. Que no saps 
on acabes tu i on comença l’altre. El dolor junt, el dolor barrejat. Un dolor que s’escola pels 
peus i s’escampa pel terra i puja per les cames de les infermeres, que et miren sabent el 
que sents. I per les cames de les actrius que interpreten el dolor dels altres i per les cames 
del públic que plora el dolor dels altres.” 
 
La decisió d’escriure l’obra va caure una mica pel seu propi pes. Com quan tens set i beus. 
Per a mi, ha estat un crit a la vida, una manera de rendir homenatge a aquesta criatura que 
no ha pogut tenir la vida que jo li havia imaginat. La meva manera d’explicar el que vaig 
sentir, de compartir-ho, i d’adonar-me del mateix que la protagonista descobreix a l’obra: 
que fins i tot les ombres més obscures no fan tanta por quan se les il·lumina. 

 

Clàudia Cedó 



 

 
 

Paraules del director  

Un infern al paradís 

Quan una obra de teatre, ja des de la primera, primeríssima lectura que en faig, 
m'emociona fins al punt de fer-me saltar les llàgrimes (no necessàriament llàgrimes de 
dolor, sinó també de reconfort, de reconciliació amb la vida -i amb el teatre-), em resulta 
difícil parlar-ne des de la raó, des de l'anàlisi, des d'una òptica, diguem-ne, de caire 
"intel·lectual". 

La Clàudia Cedó és una d'aquelles autores que, malgrat la seva joventut, sempre ha estat 
entre nosaltres, amagada, esperant pacientment, des de la seva Banyoles natal i vital, el 
moment d'atacar-nos suaument, amb el seu somriure i els seus ulls de menjar-se el món, 
amb la seva ploma (per no dir ordinador, que és menys poètic) i amb la seva energia de 
lleona a l'ombra, per acabar penetrant en el nostre teatre, en les nostres consciències i en 
les nostres vides. Gràcies a la Sala Flyhard, dues de les seves produccions professionals, 
escrites i dirigides per ella, Tortugues i l'Home sense veu, es van donar a conèixer a 
l'escena, a Barcelona. I tot just després d'aquella experiència, entre els nombrosos 
aspirants a escriptor resident de la nova etapa de la Sala Beckett al Poblenou, ella en va ser 
la seleccionada amb tots els mèrits per escriure una obra que s'hauria de representar en 
una producció la temporada 2017/1018.  

Fruit, doncs, d'aquest treball amb la Sala Beckett, ha sorgit el que considero, sense cap 
mena de dubte, una autèntica fita de la nostra dramatúrgia catalana textual 
contemporània: Una gossa en un descampat. 

Començava aquest escrit dient com de difícil em resulta parlar des de la raó d'una obra 
que ataca directament el cor. En el moment en què escric aquestes ratlles ens trobem en 
plena fase d'assajos d'aquesta petita gran joia i festa vital i teatral. Costa descriure amb 
paraules el que succeeix a la sala d'assaig de la Beckett cada vegada que les sobèrbies Vicky 
Luengo i Maria Rodríguez entren en l'espai corrents, desesperades, i comencen a parlar 
davant la presència dels altres quatre magnífics actors, Anna Barrachina, Queralt 
Casasayas, Pep Ambròs i Xavier Ricart, que ja les esperen, delerosos, impacients, per 
afegir-se al sòrdid però finalment preciós i acollidor descampat on es desenvolupa l'acció 
d'Una gossa... 

No vull parlar del tema de l'obra. Em fa por que, si ho faig, us faci tirar enrere o accedir a 
l'obra amb prevenció. És, en efecte, un tema que figura ben poc, poquíssim, en els nostres 
escenaris, en les nostres llibreries ("per què no ens n'han parlat mai, d'això?", s'exclama la 
protagonista, Júlia, en un moment de l'obra, desesperada, "no conec cap pel·lícula, cap 
obra, cap novel·la que en parli"...). A més, no podria dir-vos de cap manera que el tema de 
l'obra és la "mort perinatal", perquè al cap i a la fi seria quedar-me amb l'acció central de 
l'obra, amb l'anècdota (amb perdó de la Clàudia, perquè per a ella no en va ser cap, 
d'anècdota), i no pas amb “el tema”.  

Perquè Una gossa en un descampat no es limita a presentar de manera minuciosa i 
efectiva el procés que du a una dona embarassada de cinc mesos a confrontar-se amb el 
dilema de fer aturar o no la gestació del seu fetus, sinó que aquest conflicte serveix a 
l'autora per realitzar un autèntic cant a la vida i a l'amor entre les persones, a la solidaritat, 
a la força, a la passió que enllaça els humans i que ens fa superar tots els traumes; les 
incerteses que fan que tots, una vegada o altra, ens hàgim sentit o ens sentim, com gossos 
udolant desesperats i perduts en un descampat. Aquests són, fet i fet, els temes de debò 
que la Clàudia Cedó tracta de manera subtil i poderosa en la seva obra. 



 

 
 

També, integrada, gairebé incrustada de manera directa en l'acció central, la Clàudia 
aprofita per fer una sàvia, simple i contundent reflexió sobre el paper del teatre en les 
nostres mateixes vides. Aquesta professió absurda en què a vegades també ens sentim 
gossos en un descampat quan s'aixeca el teló o quan s'encenen els llums i ens trobem 
representant les vides dels altres, de manera gairebé incomprensible, com si fossin les 
nostres. 

L'habilitat i la saviesa dels diàlegs concisos dels moments d'acció; la decisió de situar tota 
la tensió dramàtica en un espai metafòric, mental, però també físic, orgànic (el descampat, 
territori on creixen les males herbes, on hi ha deixalles -no són deixalles!-, es queixa 
sempre la Júlia 2); el desdoblament del personatge protagonista, Júlia, justament en 
aquest alter ego Júlia 2; el fregolisme de les altres dues actrius i dos actors que completen 
una galeria de setze personatges que poblen el descampat amb energia i colors (el 
company de la Júlia, personal hospitalari, familiars, amics, un director de teatre i una 
actriu a punt d'estrena, i, sobretot, una misteriosa ombra que es passeja impunement i 
espanta la/les protagonista/es) i les delicades i profundes reflexions, gairebé hamletianes, 
de les protagonistes componen, segons el meu parer, una de les obres teatrals més rodones 
i fascinants de la nostra dramatúrgia catalana del segle XXI.  

Us deia abans que la Clàudia Cedó hi havia estat tota l'estona, aquí, entre nosaltres, 
arraulida com el seu fill no nascut (i nascut), esperant el moment d'esclatar definitivament 
a la vida, il·luminar-la màgicament, insulflar-li una atmosfera pura i sana, i esperant 
també per instal·lar-s'hi per molta, molta estona, tal vegada per a l'eternitat. Ho havia fet 
ja de manera magistral en els seus treballs anteriors, però amb Una gossa en un 
descampat ho ha acabat d'aconseguir i de manera rotunda.  

El seu text ha penetrat com una autèntica droga en les venes de tots els que ara ens 
esforcem per posar-lo en escena de la manera més humil i autèntica possibles. Tant de bo 
aconseguim de fer arribar als espectadors aquesta emoció i aquest impacte que ens ha 
suscitat a tot l'equip. 

Potser us pensareu que allò que la Júlia viu en el seu descampat és un petit infern. Però jo 
us asseguro que quan arribeu a l'última rèplica tant ella com vosaltres us adonareu que on 
realment heu estat és en un paradís.  

Sergi Belbel  



 

 
 

 

Clàudia Cedó, autora resident 
 
El programa “Autor en residència” de la Sala Beckett consisteix a incorporar una 
dramaturga o un dramaturg a l’equip artístic de la sala i fer-lo partícip, durant una 
temporada (de setembre a juliol), de les decisions i activitats artístiques que s’hi duen a 
terme. L’autora o autor escollit assumeix l’encàrrec d’escriure una obra nova, 
expressament per a l’ocasió, que serà estrenada amb producció de la pròpia Sala Beckett 
durant la temporada següent a la de la residència. 
 
La temporada 2016-2017 la Sala Beckett va acollir Marilia Samper com a dramaturga 
resident, de la seva residencia va sorgir l’obra L’alegria, que la Sala Beckett recupera 
aquesta temporada per Nadal. Ara, estrenem el text de la segona autora resident, Clàudia 
Cedó, en el marc del Grec Festival 2018.  
 
 

Fitxa artística 
 

Autoria: Clàudia Cedó 
 
Direcció: Sergi Belbel 
 
Repartiment: Pep Ambròs, Anna Barrachina, Queralt Casasayas, Vicky 
Luengo, Xavi Ricart i Maria Rodríguez 
 
Escenografia: Max Glaenzel 
Espai sonor: Jordi Bonet 
Il·luminació: Kiko Planas 
Vestuari: Mercè Paloma 
Fotografia promocional: Kiku Piñol 
Vídeo promocional: Raquel Barrera 
Ajudant de direcció: Antonio Calvo 
Ajudant d'escenografia i regidoria: Marta Geòrgia 
 
Estudiant en pràctiques: Madelaine Lopez 
 
Una producció de la Sala Beckett i del Grec 2018 Festival de Barcelona 
 

 

 



 

 
 

Sinopsi 

 
Una gossa en un descampat explica la història de superació d’una parella jove que s’ha 

d’enfrontar a una decisió difícil. Plantar cara al monstre de les pròpies pors. Descobrir que 

tens uns recursos amagats en un racó del teu soterrani que surten quan els necessites, 

quan els invoques. I sobretot, trobar la llum en la foscor, la bellesa en els descampats. 



 

 
 

L’autora 

 

Clàudia Cedó 
 

 
 

Psicòloga, directora i dramaturga teatral. Llicenciada en Psicologia a la UAB l’any 2005, 
graduada en Art Dramàtic al 2009 i formada en teatre de l’oprimit. Treballa com a 
psicòloga al Departament de Justícia de la Generalitat i al 2006 crea Escenaris Especials, 
projecte que utilitza el teatre com a eina d’expressivitat amb un centenar d’alumnes amb 
paràlisi cerebral, autisme, en deshabituació de tòxics, amb malaltia mental o discapacitat. 
Imparteix cursos d’El Teatre com a eina d’intervenció psicològica al Col·legi Oficial de 
Psicòlegs de Catalunya, a la UAB, al Caixa Fòrum i a la Federació Autisme Espanya.  
 
Com a actriu, ha participat en una vintena d’espectacles com Nada nuevo que contar de 
Pocapuc Teatre, El bon malalt de Lluís Elias de Joglars, Pervertimento dirigida per Xicu 
Masó o Tänzerin hinter Stacheldraht de la companyia Dokumentartheater (Espectacle 
estrenat a Berlín, guanyador del Premi Millor Muntatge al Festival Internacional de Teatre 
de Minsk i al Festival de Teatre de Mònaco). 
 
Com a dramaturga i directora, ha treballat en una vintena d’espectacles com Vida a mida i 
Júlia?, guanyadors del Premi Caixa Manlleu, De petits tots matàvem formigues, 
guanyador del Premi Teatre Jove Buero, El Pou, protagonitzada per persones en risc 
d’exclusió social, guanyador del Premi al Compromís de Girona i Et Planto, d’El Vol del 
Pollastre. 
 
El 2015 va guanyar el Butaca a Millor Text per Tortugues: La desacceleració de les 
partícules, espectacle produït i estrenat a la Sala FlyHard de Barcelona, que rep també la 
nominació al Butaca a Millor Espectacle de Petit Format i dues nominacions als Premis La 
Crítica 2015 a Millor Dramatúrgia i Revelació. Al 2015, Clàudia Cedó guanya el V Torneig 
de Dramatúrgia Catalana del Festival Temporada Alta de Girona. 



 

 
 

El director 

 

Sergi Belbel 
 

 
 
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. 
Membre fundador de l’Aula de Teatre de la UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut 
del Teatre de Barcelona des de 1988. Director artístic del Teatre Nacional de Catalunya de 
2006 a 2013.  
 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la 
Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes obres s’han representat a diversos països 
d’Europa i Amèrica. El 2017 es va convertir en el primer dramaturg català estrenat a la 
Comédie Française. Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, 
Marivaux, De Filippo, Perec, Jon Fosse i Beckett. 
 
Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, 
Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, Benet i 
Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres. 
 
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del Ministeri 
de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després de la pluja), 
el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el Premi Max de las Arts 
Escèniques 2002 a la projecció internacional i el Premi Ciutat de Barcelona de les Arts 
Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de Dissabte, diumenge i dilluns de De 
Filippo (TNC, 2002). 
 



 

 
 

El repartiment 

Pep Ambròs 

 
 
Llicenciat en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre (interpretació de text, 2010). Al teatre, ha 
aparegut a Panorama desde el puente d’Arthur Miller (dir. Georges Lavaudant. Teatros 
del Canal, Focus, 2017); Estació Tèrminus d’Albert Mestres, Magda Puyo, Ramon Simó i 
Anna Teixidor (dir. Ramón Simó i Magda Puyo. Grec Festival de Barcelona, 2016); 
Panorama des del pont d’Artur Miller (dir. Georges Lavaudant. Teatre Romea,  Focus, 
2016); L’efecte de Luccy Prebble (dir. Carol López. Producció Sixto Paz, Sala Beckett, 
2015); Purga de Sofi Oksanen (dir. Ramón Simó. TNC, 2015); Somni americà d’Oriol 
Tarrassón (dir. Oriol Tarrassón. Teatre Lliure 14/15) Enric V de Shakespeare (dir. Pau 
Carrió. Teatre Lliure, 2015); Vània de Txèkhov (dir. Oriol Tarrasón. Teatre Lliure, 2014); 
Consell familiar de Cristina Clemente (dir. Jordi Casanovas. Sala Beckett / Temporada 
Alta, 2013); L’auca del Born (dir. Jordi Casanovas. Mercat del Born i Bitó Produccions, 
2013) o Stockmann de Henrick Ibsen (dir. Oriol Tarrassón. Sala Muntaner, 2013), entre 
moltes altres produccions.  
 
Al cinema l’hem vist a La filla d’algú (dir. col·lectiva. ESCAC Films, 2017), Blue Rai (dir. 
Pedro B. Abreu. ESCAC Films, 2016) o El olivo (dir. Icíar Bollaín. Morena Films / The 
Match Factory, 2016). Pel que fa a televisió, ha aparegut a Matadero (dir. Jordi Frades. 
Diagonal TV/Antena 3, 2017); Cuéntame cómo pasó (dir. Oscar Aibar. Ganga Films-TVE, 
2017); Félix (dir. Cesc Gay. Movistar+ & Impossible Films, 2017); Cervantes contra Lope 
(dir. Manel Huerga, 2016); Les coses grans (dir. Roger Coma. Les coses grans SL., 
2014/2016); La riera (dir. Esteve Rovira. TV3, 2013) o La rebel·lió (dir. Raúl Tidor. 
TV3/Canal 3xL, 2012).  



 

 
 

 

Anna Barrachina 

 

Nascuda a Sitges el 67, estudia al Col·legi de Teatre. Als 18 anys entra a formar part de la 
companyia sitgetana La Cubana, amb qui participa en diversos espectacles de carrer: 
Cubana’s delikatessen de Jordi Milán (1983); La tempestat (1986) de Jordi Milán, Vicky 
Plana i Josep M. Perea, basada en l’obra homònima de Shakespeare; Cubanades a la carta 
de Jordi Milán (1987); Cómeme el coco, negro de Jordi Milán (1989); Cubana marathon 
dàncing de Jordi Milán, Santi Millán i José Corbacho (1992) i Cegada de amor de Jordi 
Milán, José Corbacho, Joaquin Oristrell i Fernando Colomo (1994), en què va interpretar 
Estrellita Verdiale. El 1998 decideix deixar la companyia. 

Continua als escenaris protagonitzant Chicas malas d’Ángel Alonso (dir. Ángel Alonso. 
Teatre Principal, 2001); Pel davant i pel darrera de Michael Frayn (dir. Alexandr Herold. 
Teatre Victòria, 2006); Confessions de dones de trenta de Domingos de Oliveira (dir. Edu 
Pericas. Club Capitol, 2012), L’última trobada de Sándor Márai (dir. Abel Folk. La 
Villarroel, 2014); Caiguts del cel de Sébastien Thiéry (dir. Sergi Belbel. Teatre Goya, 2015) 
L’avar de Molière (dir. Josep M. Mestres. Teatre Goya, 2016) i Homes de Sergi Belbel i 
Carol López (dir. Carol López. Teatre Condal, 2017). 

Ha participat en sèries i programes de televisió com Teresina S.A., Els Grau i Telecena de 
la cia. La Cubana; Al salir de clase (Tele5), Raquel busca su sitio (TVE), El 
comisario(tele5), Amar es para siempre (A3); Crims, Ventdelplà  i Merlí (Tv3). L’he vist 
també en cinemes i TV movies com El trànsfuga (dir. J. Font); Més enllà de les estrelles 
(dir. J. Font); Projecte Casandra (dir. X. Manich); Un negre amb un saxo (dir. F. 
Bellmunt); Tapas (dir. J. Corbacho i J. Cruz); Atlas de geografia humano (dir. A. 
Rodríguez); Extrems (dir. Abel Folk) i Cerca de tu casa (dir. E. Cortés).  



 

 
 

Queralt Casasayas 

 

 
 
Llicenciada en interpretació per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Alguns dels treballs més destacats són Fairfly de Joan Yago (dir. Israel Solà. 
Teatre Tantarantana i La Villarroel, 2017 i 2018); Les supertietes, d’Anna M. Ricart (dir. 
Mònica Bofill. Círcol Maldà, 2015. Gira per Catalunya: 2015, 16, 17); Fuenteovejuna o 
breve tratado sobre las ovejas domésticas d’Anna M. Ricart basada en Lope de Vega (dir. 
Ricard Soler i Mallol. Gira per Espanya 2014, 15, 16, 17 i temporada a La Seca 2016); 
Hamlet, de W. Shakespeare (dir. Marc Chornet i Raimon Molins. Festival Almagro Off i 
Sala Atrium, 2015 / 2016); Troianes 15, de J .P. Sartre (dir. Anna Estrada. Teatre 
Akadèmia, 2015); Fedra de J. Racine (dir. Sergi Belbel. Teatre Romea, 2015); Nit de reis 
de W. Shakespeare (dir. Adrià Aubert. Círcol Maldà, 2014, 15); El cantador de S. Pitarra 
(dir. Xicu Masó. Companyia Jove del TNC, TNC, 2014); Sota el llit de Núria Bizcarro (dir. 
Ricard Soler. TNC, 2014); La Bête de D. Hirson (dir. Sergi Belbel. TNC, 2012); Llàstima 
que sigui una puta de J. Ford (dir. Anna Estrada. Teatre Akadèmia, 2012); Fora de joc de 
Sergi Belbel (dir. Cristian Clemente. Teatre Capitol, 2010, i gira per Catalunya 2010, 11); 
La corda fluixa de Laura Aubert i Queralt Casasayas (dir. Adrià Aubert. Círcol Maldà, 
2010); Espectres de H. Ibsen (dir. Magda Puyo. Teatre Romea, 2008), i L’agressor de 
Thomas Jonigk (dir. Carme Portaceli. Gira per Catalunya, 2007 i 2008), entre d’altres. 
 
 Ha estat també ajudant de direcció d’Enric Cambray a Els guapos són els raros, d’Enric 
Cambray (Teatre Gaudí, Versus Teatre, 2013). 
 
 



 

 
 

Vicky Luengo 

 
 
Comença estudiant teatre musical a l'Escola Memory de Barcelona. Més tard es forma al 
Col·legi del Teatre de Barcelona i realitza cursos amb Macarena Pombo a la Central de 
Cinema i amb Fernando Piernas a Madrid. 
 
En teatre, destaquen els seus treballs a Una vida americana de Lucía Carballal (dir. Víctor 
Sánchez Rodríguez. Teatro Galileo, 2018); Lifespoiler de Marc Angelet i Alejo Levis (dir. 
Marc Angelet i Alejo Levis. Sala Flyhard, 2017); Ivànov, d’Anton Txékhov (versió i dir. 
Àlex Rigola. Teatre Lliure, 2017); hISTÒRIA de Jan Vilanova (dir. Pau Roca. Sala Beckett, 
2016); Vilafranca de Jordi Casanovas (dir. Jordi Casanovas. Teatres amics, 2015); Las 
niñas no deberían jugar al fútbol de Marta Buchaca (dir. Marta Buchaca. Teatres del 
Canal, 2014); El joc de l'amor i de l'atzar de Pierre de Marivaux (dir. Josep Maria Flotats. 
Teatre Nacional de Catalunya i el Centre Dramàtic Nacional, 2014); IAIA de Roger Peña 
(dir. Roger Peña. Teatre Borrás, 2013); Una història catalana de Jordi Casanovas (dir. 
Jordi Casanovas. TNC, 2013); Orquestra Club Virginia de Manolo Iborra (dir. Manolo 
Iborra. Naves del Español- Matadero Madrid, 2012) i Plastilina de Marta Buchaca (dir. 
Marta Angelat. Sala Beckett, 2009). 
 
En televisió, acaba de rodar Secretos de estado (2018) i destaca el seu paper a La Riera 
(2012-17) de TV3. Ha participat a Camping Paradis (2013) per al canal francès TF1; El 
don de Alba (2013) de Disney per a Telecinco; Homicidios (2011) de Big Bang Media per a 
Telecinco; La pecera de Eva (2010) d'Illa Audiovisual per a Cuatro; Hospital Central 
(2010) de Videomedia per a Telecinco i El cor de la ciutat (2007) de TV3. En cinema, ha 
estrenat Las leyes de la termodinámica (2018) de Mateo Gil, i Blue Rai (2017), de Pedro 
Barber Abreu, i ha rodat Barcelona, nit d'hivern (2015), de Dani de la Orden, i Born 
(2014), de Claudio Zulian, pel qual va guanyar el Premi a la millor actriu protagonista al 
New York International Festival (2015). 
 



 

 
 

Xavi Ricart  

 
 
Llicenciat en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona. Cursos de dansa clàssica, 
claqué i jazz, i grau mitjà de piano pel Conservatori Superior de Música de Barcelona.  
 
Com a actor ha aparegut a Boscos (dir. Oriol Broggi. Biblioteca de Catalunya, 2017); El 
curiós incident del gos a mitjanit (dir. Julio Manrique. Teatre Poliorama, 2016. Teatre 
Lliure, 2015); Don Joan (dir. David Selvas. TNC, 2016); Incendis (dir. Oriol Broggi, 
Biblioteca de Catalunya, 2015; Teatre Romea, 2012); Cels (dir. Oriol Broggi. Biblioteca de 
Catalunya, 2014); Adiós a la infància (dir. Oriol Broggi. Teatre Lliure 2013), Roberto 
Zucco (dir. Julio Manrique. Teatre Romea, 2013); Llum de guàrdia (dir. Julio Manrique. 
Teatre Romea, 2011); Coses que dèiem avui (dir. Julio Manrique. Sala Beckett, 2010); La 
forma de les coses (dir. Julio Manrique. Teatre Lliure, 2008); El tinent d’Inishmore (dir. 
Josep M. Mestres. TNC, 2004). Romeu i Julieta (dir. Josep Mª Mestres. Teatre Lliure, 
2003); Titus Andrònic (dir. Àlex Rigola. Teatre Lliure, 2001) i Klowns (dir. Josep M. 
Mestres. Gira 1998).  
 
Com a director, ha firmat Astronautes, de Rafel Barceló i Jordi López Casanovas (Club 
Capitol, 2016); Confessions d’un expresident de Davide Carnevali (Club Capitol, Grec 
2016); Santa Nit, una història de Nadal de Cristina Genebat (Club Capitol, 2015) Polònia, 
el musical de Jordi Galceran, Júlia Cot, Jaume Buixó, Pau Escribano i Toni Soler (Teatre 
Poliorama, 2014) i Informe per a una Acadèmia de Frank Kafka (Teatre Lliure, 2013), 
entre d’altres. 

 



 

 
 

Maria Rodríguez 

 

 
 
Llicenciada en Art dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. S’ha format en diverses 
disciplines i ha cursat monogràfics de dansa i teatre a l’escola El Timbal i estudis intensius 
sobre William Shakespeare a la Scuola Europea per l’arte dell’attor.  
 
En teatre, l’hem vist recentment a Sopa de pollastre i ordi d’Arnold Wesker (dir. Ferran 
Utzet. La Perla 29, La biblioteca de Catalunya, 2018); Hamlet de W. Shakespeare (dir. Pau 
Carrió. Teatre Lliure, 2016); El llarg dinar de nadal de Thornton Wilder (dir. Alberto 
Díaz. Círcol Maldà, 2015); Victòria d’Enric V de W. Shakespeare (dir. Pau Carrió. Teatre 
Lliure, 2104), Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès (dir. Julio Manrique. Teatre 
Romea, 2013), L’habitació blava de David Hare (dir. David Selvas. Teatre Romea, 2018) i 
La gavina de Txèkhov (dir. David Selvas. La Villarroel, 2010) entre moltes altres.  
 
En televisió l’hem vist a Com si fos ahir (TV3), El Ministerio del tiempo (TVE), 13 dies 
d’octubre (TV3), El café de la Marina (TVE), El tiempo entre costuras (Antena3) i 
Kubala, Moreno i Manchón (TV3). En cinema, va protagonitzar al personatge de la Clara a 
Animals (dir. Marçal Forés) i ha aparegut Las niñas tontas no juegan soles (dir. Toni 
Carrizosa). 
 
 

 



La premsa ha dit… 
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LETICIA BLANCO 
Clàudia Cedó 
(Banyoles, 1983) 
estaba embaraza-
da de cinco me-

ses cuando perdió a su hijo. El 
embarazo se complicó, ella esta-
ba en peligro y en cuestión de 
muy poco tiempo, apenas una se-
mana, ella y su pareja tuvieron 
que pasar por un trance muy du-
ro y difícil: abortar. En su caso, 
además, esa decisión técnica-
mente equivalía a un parto. Di-
cho de otro modo:  dar a un luz 
un hijo sin vida. Tuvo la suerte de 
ser atendida en el Hospital de Gi-
rona, con una de las unidades de 
muerte perinatal más avanzadas, 
y allí una psicóloga la atendió: le 
explicó lo que iba a suceder, cuá-
les serían sus sensaciones y sus 
sentimientos y le recomendó que 
lo mejor después de tener al bebé 
era verlo y despedirse de él, algo 
que ayudaba a «cerrar el círculo».  

«Yo pensé: ‘¡Qué duro! ¡No po-
dré hacerlo!’, para mí era el peor 
de los miedos: ver al pequeñín 
que nacería sin vida. La experien-

cia fue muy intensa, la más inten-
sa que he vivido nunca. Estuve 
una semana ingresada. Pasé mu-
cho miedo imaginando lo que vi-
viría, imaginando el descampado 
por donde tendría que pasar. Te-
mía explotar de dolor en el mo-
mento en el que viera a mi hijo. 
Pero no fue así», explica. Llegó el 
momento y, como sucede mu-
chas veces en situaciones tan lí-
mite, Clàudia descubrió partes 
de sí misma que desconocía. Dio 
a luz a su hijo y al verlo en bra-
zos de la enfermera delante de 
ella, se dio cuenta de que «el pe-
queño contenía toda la belleza 
del mundo». «Fue el momento 
más bonito y delicado que he vi-
vido nunca».  

De ahí sacó una conclusión, 
una de las muchas que pronun-
cia Júlia, la protagonista de Una 
gossa en un descampat, la obra 
de teatro en la que Clàudia ha 
volcado toda esa experiencia: «El 
miedo es el aura de misterio que 
envuelve una experiencia que to-
davía no has vivido. Cuando la vi-
ves, el aura desaparece y se vuel-

ve más real; como si un millón de 
gotas de rocío cayeran de golpe 
convertidas en agua». 

Clàudia sostiene que «todos 
tenemos un descampado». En 
su caso fue perder un hijo de 
cinco meses, pero todos nos en-
frentamos antes o después a un 
miedo inenarrable de ese tipo, el 
terror a la hora de afrontar la en-
fermedad de un padre, una pér-
dida irreparable... 
Para Clàudia, 
contar su expe-
riencia ha sido lo 
más parecido a 
desmantelar ese 
miedo. Un ejerci-
cio muy parecido 
a volver a un sitio 
en el que has es-
tado de noche, 
pero esta vez a 
plena luz del día.  

Una gossa en 
un descampat es 
también el resul-
tado de un año de 
residencia de 
Clàudia en la Sala Beckett, una 
de las Fábricas de Creación del 
Ayuntamiento. Un programa de 
septiembre a julio que concluye 
ahora, con el estreno de la obra 
el  26 de junio en coproducción 
con el Festival Grec. Un año que 
no ha sido fácil para Clàudia. «La 
residencia empezaba en sep-
tiembre y yo tenía pensado otro 
tema sobre el que escribir. Pero 

entonces pasó lo que pasó, yo 
pedí un poco de tiempo y como 
me di cuenta de que estaba todo 
el día pensando en aquello y que 
necesitaba explicarme y profun-
dizar, propuse a la Beckett cam-
biar el tema. Aceptaron ense-
guida. Empecé a escribir Una 
gossa en... en noviembre y me 
di cuenta de que muchas muje-
res han pasado por lo mismo y 

pasarán: la muerte 
perinatal es algo 
universal. Pero si-
gue siendo un ta-
bú. No se habla 
del tema. Yo quie-
ro que hablemos 
de ello, quiero ayu-
dar a mitigar esos 
miedos», cuenta 
Clàudia, quien re-
conoce que la nue-
va oleada feminis-
ta le ha dado alas a 
la hora de explicar 
algo tan íntimo y 
doloroso, pero al 
mismo tiempo uni-

versal: «Sientes que vas a ser es-
cuchada y que merece la pena 
que cuentes tu historia».  

No es la única: la repercusión 
que han tenido otros testimonios 
públicos sobre abortos como los 
de la poeta Luna Miguel o la ilus-
tradora Paula Bonet (que en sep-
tiembre publicará Roedores, un 
libro sobre la experiencia de pa-
decer dos abortos consecutivos) 

TEATRO 

EL DESCAMPADO DE CLÀUDIA CEDÓ

EDDY KELELE

La semana que viene 
se estrena ‘Una gossa 
en un descampat’                     
de Clàudia Cedó, una 
de las autoras más 
prometedoras de la 
escena catalana. Un 
viaje muy personal a 
una zona oscura que 
Cedó convierte en luz. 
Y un paso más para 
derruir el silencio                         
y el tabú que rodean    
a la muerte de                          
los nonatos. 

«El miedo es  el  
aura de misterio 
que envuelve               
una experiencia 
que todavía no 
has vivido»,               
dice  Júlia,  la  
protagonista 

Clàudia Cedó (1983), 
retratada esta semana 
en su Banyoles natal.  
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evidencian que el tabú empieza a 
ser historia y que todavía son ne-
cesarias más voces que hablen 
de lo que es una realidad casi 
siempre silenciada: la muerte en 
avanzado estado de gestación o 
de niños que acaban de nacer, 
también  otros temas delicados 
como  los abortos espontáneos, 
la infertilidad, la endiometrosis, 
la depresión posparto... La mater-
nidad no es de color rosa y el ar-
te, al que todos recurrimos para 
buscar consuelo, no ofrece de-
masiadas respuestas en este ám-
bito tan íntimo y 
universal, tal y co-
mo explica Belle 
Boggs en El arte de 
no desesperar 
cuando no estás es-
perando (Seix Ba-
rral). «La sociedad 
todavía no ha crea-
do espacios para 
reconocer esa pér-
dida. Muchas veces 
asociamos ver-
güenza con el senti-
miento de pérdida 
o tememos incomo-
dar a aquéllos que 
no saben lo que es 
sufrir un aborto o la 
infertilidad», afirma 
Boggs, para quien 
la ausencia de más 
libros sobre el tema 
tiene que ver, tam-
bién, con que escri-
bir sobre ello es 
mucho más doloro-
so para quien lo ha-
ce y con que «es un 
problema del mun-
do editorial, que 
siempre prefiere el 
final feliz». La 
muerte perinatal 
–la muerte del feto 
desde las 28 sema-
nas de embarazo 
hasta la primera 
semana de vida– 
se cobra 2,6 millo-
nes de víctimas 
anuales en todo el 
mundo. Según un 
estudio de la revis-
ta Lancet publica-
do en 2011, en los 
países industriali-
zados, la tasa de 
mortalidad perina-
tal ronda los cinco 
casos por cada 
1.000 nacimientos. 
España está un po-
co por debajo de la 
media, con 3,2.  

Pero volvamos a Una gossa en 
un descampat. Sergi Belbel, el 
encargado de dirigir la obra, 
cree que Clàudia, pese a su ju-
ventud, siempre ha estado entre 
nosotros, «escondida, esperando 
pacientemente» desde su Banyo-
les natal el momento «para ata-
carnos suavemente» con una 
obra a la que define como «un 
auténtico hito de nuestra drama-
turgia catalana textual contem-
poránea». Una obra que «ataca 
directamente al corazón», escri-
be Belbel en las notas que acom-
pañan a la obra.  

Belbel dirige a Pep Ambròs, 
Anna Barrachina, Queralt Casa-
sayas, Vicky Luengo, Xavi Ricart 
y Maria Rodríguez en un monta-
je en el que la protagonista, Júlia, 
está dividida en dos: una real y 
otra que funciona como amiga 
invisible y representa «las dudas, 
los miedos». Clàudia está entu-
siasmada con una idea drama-
túrgica que tuvo Belbel: hacer 
que las dos actrices que interpre-
tan a las dos Júlias, Luengo y 
Rodríguez, se aprendieran los 
dos papeles y los interpretasen 

en funciones alternas. «Además, 
todo el equipo vino a Banyoles a 
conocer a mi familia y a mi gine-
cóloga. Hicimos un vermut. Fue 
muy especial», explica por telé-
fono la autora.  

Casi todas las críticas de los 
espectáculos de Cedó aluden a 
su sentido del humor y a que sus 
personajes llegan de forma muy 
fácil al espectador porque ha-
blan y se comportan como per-
sonas normales. Luego, a media 
obra, viene el giro, lo inesperado. 
«Sí, me gusta que el teatro lo en-
tienda todo el mundo, incluso la 
gente que no acostumbra a ir, y 

que luego existan más capas, 
por si a alguien le apetece escar-
bar o profundizar más. Es ver-
dad que hago hablar a mis per-
sonajes de forma muy normal, 
aunque en Una gossa en un des-
campat me han salido partes 
más líricas, pero de forma muy 
natural», reflexiona.  

Clàdia viene del teatro ama-
teur. Cuando tenía 10 años, el 
Ayuntamiento de Banyoles orga-
nizó un curso gratuito, se apuntó, 
le encantó y ya no paró: fue 
alumna hasta los 20, cuando to-

mó el relevo y se convirtió en 
profesora, a partir de ahí empezó 
a dar clases a niños y adolescen-
tes, algo que sigue haciendo. Du-
rante todos estos años, en sus 
clases,  Cedó nunca ha represen-
tado un texto de otro, siempre ha 
escrito ella misma «sobre temas 
de actualidad». «Supongo que te-
nía una necesidad de contar co-
sas», admite.  

Esa práctica, más de una déca-
da escribiendo varios libretos 
nuevos cada año que luego diri-
ge, es la que la ha moldeado co-
mo la autora que hoy es. Entre 
los asuntos que ha tratado está, 

por ejemplo, la explosión orwe-
lliana de las redes sociales, tema 
central de Júlia?; la dicotomía 
pueblo-ciudad, muy presente en 
Tortugues: La desacceleració de 
les partícules (con el que ganó el 
Premi Butaca al Mejor Texto) o 
el atropello de un ciclista de 16 
años que murió en Banyoles al 
ser arrollado por una conductora 
que triplicaba el límite de alcoho-
lemia y que marcó profunda-
mente al pueblo en la muy taran-
tiniana De petits tots matàvem 
formigues, que despuntó en la 

Flyhard (a Jordi 
Casanovas le en-
cantó tanto que 
le encargó otro 
texto, así surgió 
Tortugues...) en 
2015, el mismo 
año en el que 
Clàudia ganó el V 
Torneo de Dra-
maturgia Catala-
na del Festival 
Temporada Alta 
de Girona con 
DNI. 

Por si fuera po-
co, Clàudia, que 
sigue viviendo en 
Banyoles, creó en 
2006 Escenaris 
Especials, un 
proyecto que si-
gue ocupando la 
mayoría de su 
tiempo en el que 
hace teatro con 
un centenar de 
alumnos con pa-
rálisis cerebral, 
autismo, en de-
sintoxicación o 
con una enferme-
dad mental. «Pa-
ra mí es un rega-
lo trabajar con 
ellos. Creo firme-
mente que todos 
tenemos capaci-
dades y discapa-
cidades, ya seas 
un actor que está 
acostumbrado a 
salir en TV3, un 
drogadicto o al-
guien que padece 
autismo. Se trata, 
en todos los ca-
sos, de sacar lo 
mejor de nues-
tras capacida-
des», dice Cedó.  

¿Y si Thelma o 
Louise tuviera 
síndrome de 

Down? ¿Cómo habrían vivido su 
historia de amor Marcello y Sil-
via de La dolce vita o Ilsa y Rick 
de Casablanca si uno de ellos 
sufriera alguna enfermedad 
mental? De eso iba precisamen-
te Cinema, la última pieza que 
estrenó hace poco Cedó en el 
Teatre Lliure dentro del ciclo 
NOSaltres. «El paradigma está 
cambiando», concluye Cedó, 
«creo que el discurso de la diver-
sidad funcional está calando. Los 
teatros tienen que comprender 
que el escenario tiene que ser un 
lugar de todos. El teatro se pue-
de hacer entre más gente».

LLL 
Clàudia Cedó sostiene 
que «todos tenemos un 
descampado». En su ca-
so fue perder un hijo de 
cinco meses, pero todos 
nos enfrentamos antes o 
después a un miedo ine-
narrable de ese tipo. Ella 
lo cuenta en la obra de 
teatro ‘Una gossa en un 
descampat’.

El reparto de la obra: 
Queralt Casasayas, Xavi 
Ricart, Vicky Luengo, 
Anna Barrachina, Maria 
Rodríguez y Pep Ambròs. 
Los dirige Sergi Belbel. 
Luengo y Maria 
interpretan a dos 
versiones de la 
protagonista, Júlia. 
Ambas se han aprendido 
los dos papeles y los 
interpretarán en 
funciones alternas.  
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VINCENT WEST / REUTERS

GUNS N’ROSES
1/VII. 21.30 HORES
ESTADI OLÍMPIC. BARCELONA

GunsN’Roses arriben
diumenge vinent a Bar
celona després d’afegir
13 concerts a la seva gira
Not in this Lifetime Tour
que l’any passat va ven
dremés d’unmilió
d’entrades (en la imatge,
el maig del 2017 a Bil
bao). Després de la seva
formació el 1985, ha
estat una de les seves
giresmés reeixides i una
demostració que l’espe
rit de GunsN’Roses i del
rock and roll estanmés
vius quemai. N’hi ha
prou amb recordar que
l’àlbum del seu debut
Appetite for Destruction,
el 1987, va ser el disc de
més èxit en la història
dels EUA, amb 30 mili
ons de còpies. Durant
els últims anys, el grup
ha estat cap de cartell en
festivals de tot el planeta
i està considerat un dels
més influents de la
música.

FOTOS QUE SEMBLEN QUADRES. “Pot ser que
estigui passat demoda. Però crec que [a la
meva feina]hihauna recercade labellesa:
una delectança en les coses boniques del
món. I no crec que calgui disculparse per
això”, reivindicava un ja octogenari Saul
Leiter al documental In no great hurry:
13 lessons in life with Saul Leiter, rodat per
Tomas Leach dos anys abans de la seva
mort el 2013. Leiter, fotògraf i pintor, va
ser un dels primers professionals a foto
grafiar Nova York en color i, tot i que du
rant anys la seva obra ha estat arraconada,
avui se la considera un dels conjunts de
fotografia de carrer més singulars del
món.
FOTO COLECTANIA. DEL 29/VI AL 21/X

CARLOSPAZOSNOPROMETRES.LaVinya dels
Artistes deMasBlanch i Jové, unespai ar
tístic a l’aire lliure situat a la Pobla deCér
voles (Garrigues), incorpora una nova

obra a la seva col∙lecció. Es titula No et
prometo res i el seu autor és Carlos Pazos,
que, enigmàtic, la defineix com un espai
“entre Hollywood i el garrotín, entre La
Verge dels Trastos, la Garriga i el bosc: far,
torre guaita, talaia i mirador”. La col∙lec
ció, que acabade rebreunpremiGACdels
galeristes, té instal∙lacions d’artistes com
Brossa, Susana Solano, Frederic Amat o
Evru.
LA VINYA DELS ARTISTES. LA POBLA DE CÉRVOLES. 30/VI

ADN PER QUATRE. La voluntat de desafiar
convencions i l’aposta per alternatives de
futur és el denominador comú de la mos
traAl final de todos los sueños humanos no
hay más que polvo, que reuneix el treball
de NúriaGüell&LeviOrta ambel d’Ade
lita HusniBey a ADN, galeria que al seu
espai de Sant Cugat, ADNPlatform, inau
gura tres exposicions més: Daniel G. An
dújar, Domènec i Jaume Ferreté.
ADN GALERIA (DEL 30/VI AL 8/IX) I ADN PLATFORM (DEL
30/VI AL 17/XI)

Art
TERESA SESÉ

L’OBC, A LA PLATJA. És estiu i l’OBC ho cele
bra a la platja de Sant Sebastià deBarcelo
na. Dirigida per Álvaro Albiach, l’orques
tra ofereix dissabte un concert gratuït
amb peces d’obres tan populars com els
musicals Candide i West Side Story de
Bernstein, però també l’Obertura Cubana
deGershwin. I elVals de les florsdelTren
canousdeTxaikovski, laBacanaldel Sam
só i Dalila de SaintSaëns, laMasurca i el
Valsde laCoppeliadeDelibes, laJota final
del Sombrero de tres picos de Falla, i dos
moviments de la suite Montjuïc, escrita
per Britten i Lennox Berkeley després de
visitar Barcelona el 1936.
PLATJA DE SANT SEBASTIÀ. DIA 30. 21 HORES

KHATIA BUNIATISHVILI TORNA AL PALAU. Des
prés de l’èxit dels seus recitals en tempo
rades passades, el Palau torna a convidar
la pianistaKhatia Buniatishvili, que inter
pretarà clàssics del romanticisme i del se

gle XX. A la primera part sonarà la Sonata
per a piano núm. 3deBrahms. A la segona,
la Suite del Trencanous en l’esplèndida
transcripció de Mikhaïl Pletnev i el Vals
Mephisto i laRapsòdiaEspanyoladeLiszt.
PALAU DE LA MÚSICA. 25/VI. 20.30 HORES

FAUST,MELNIKOV IMOZART.Entre el 1763 i el
1788 Mozart va escriure 36 sonates per a
violí i piano. Dos grans intèrprets, la violi
nista IsabelleFaust i el pianistaAlexander
Melnikov, n’interpreten vuit a Girona en
dues sessions els pròxims dissabte i diu
menge.
MUSEUD’ART DE GIRONA. 30/VI (21 H) I 1/VII (20 HORES)

VESPRESD’ARNADÍ ENGEGA.La tercera edició
del festival de música barroca Vespres
d’Arnadí arrenca a la Basílica dels Sants
Just i Pastor amb Divinitats: de Vivaldi a
Bach. Händel, Bach,Marcello i Vivaldi se
ran els compositors que sonaran en
l’obertura de la trobada.
BASÍLICA SANTS JUST I PASTOR. 1/VII. 19 HORES

Clasica i dansa
MARICEL CHAVARRÍA

ARQUILLUÉ, DIRECTOR. Un dels actors més
populars de l’escena teatral catalana, Pere
Arquillué, debuta en la direcció amb una
doble comèdia militant: Audiència & Ver
nissatge. Dues peces de l’intel∙lectual txec
VáclavHavel que aquí es converteixen en
una única obra i que aborden elmateix te
ma: a Vanek, un intel∙lectual represaliat
pel règim, tots li intenten vendre la seva
ideologia, ja sigui la comunista o la consu
mista. Ell empatitzarà, escoltarà pacient,
però es mostrarà sempre coherent. Joan
Carreras, Josep Julien i Rosa Gàmiz són
els protagonistes.
LA VILLARROEL. DEL 26/VI AL 29/VII

SUPERAR EL DOL. Júlia i Pau esperen un na
dó. Ella està embarassada de cinc mesos
quan les coses es compliquen. La ingres
sen a l’hospital i en una setmana haurà de
ferse a la idea que perden el seu fill. Hi
haurà moments difícils, dramàtics i cò

mics. Una gossa en un descampat, escrita
per Clàudia Cedó a partir d’una experièn
ciapersonal i dirigidaperSergiBelbel, ex
plica la història de superació d’aquesta
parella que ha de plantar cara al monstre
de les pròpies pors i descobrir recursos
amagats.
SALA BECKETT. DEL 25/VI AL 29/VII

FALSIFICADORS DE TEATRE. Nao Albet i Mar
cel Borràs tornen amb Falsestuff. La mu
erte de lasmusas. La història d’André Féi
kiévich, un falsificador d’art obsessionat
per captar l’essència del que falsifica. Pri
mer art.Després, obres teatrals, art en viu,
elmés difícil encara. Provocarà la fúria de
Boris Kaczynski, qui, quan intentarà atra
parlo, veurà la dificultat de distingir en
tre realitat i farsa en una obra en la qual
cada fragment imita l’estil de coneguts di
rectors teatrals. I tot a càrrec d’actors litu
ans, belgues, francesos i fins i tot del
clown Jango Edwards.
TNC. DEL 28/VI AL 15/VII

Teatre
JUSTO BARRANCO

L’HISTÒRIC RINGO. L’exBeatle presenta a
Barcelona el seu dinovè treball, Give vis
qui love, gravat amb Paul McCartney. És
la primera vegada que actua a Espanya.
Cita imprescindible per amelòmans, nos
tàlgics o no tant.
PALAU SANT JORDI. 26/6, 22 HORES

LA ‘CELEBRITY’ CABELLO. Consolidada com a
estrella del pop després d’abandonar
Fifth Harmony el 2016, Camila Cabello
arriba amb uns quants números 1 a mig
món i el seuNeverBeTheSameTour 2018.
SANT JORDI CLUB. 26/6, 21 HORES

SANDÉ, FINALMENT. Emelí Sandé s’estrena
per aquí ambKingdomComing, el seu ter
cer disc, amb què ve a reivindicarse com
a diva del soul i l’R&B.
JARDINS DE PEDRALBES. 27/6, 22 HORES

MOLTAVIDA. El festival deVilanova i laGel

trú s’ha consolidat a còpia de cartell. En
guany amb grups de molt de pes, com
Franz Ferdinand, Los Planetas, Calexico,
St. Vincent, Iron &Wine o Albert Pla.
MASIA D’EN CABANYES (VILANOVA). DEL 28/6 A L’1/7

EL PROGRÉS DEL BE PROG! Molta guitarra i
rock progressiu en aquest festival amb re
ferents del gènere, com els suecs Pain of
Salvation, els americans A Perfect Circle,
Sons of Apollo i Baroness, els finlandesos
Oranssi Pazuzu i els andorransPersefone.
Un dels plats forts serà el que servirà Ste
ve Hackett, un dels integrants de la fabu
losa Genesis d’aquells temps...
POBLE ESPANYOL. 29 I 30/6

LA GUITARRA DE JEFF BECK. Antic membre de
The Yardbirds, ocupa el sisè lloc a la llista
dels millors guitarristes de tots els temps.
Famig segle queexperimenta amb tots els
gèneres que toleren el seu instrument. Un
clàssic.
JARDINS DE PEDRALBES. 28/6, 22 HORES

Música
IGNACIO OROVIO

CITES de la setmana
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La Beckett trenca el tabú del dol pels infants nonats

“Una gossa en un descampat par-
la d’un tema d’una actualitat i una 
presència rotundes, però no conec 
cap altra obra que el tracti. La Clàu-
dia ha fet un exercici especial de des-
pullament”, diu el director de la sa-
la Beckett, Toni Casares. “Jo no ho 
sabia, però quan estàs embarassada 
de cinc mesos i perds la criatura has 
de passar per un part. Arran d’aques-
ta experiència em vaig anar trobant 

amb tota una sèrie de coses i vaig 
pensar que si hi hagués obres de te-
atre o altres ficcions que parlessin 
d’aquest tema això faria que no pas-
sessis per tantes pors”, explica Cedó, 
que també és la directora del projec-
te de teatre inclusiu Escenaris Espe-
cials. “Les ganes de compartir-ho 
–afegeix–, d’explicar-ho, de trobar-
me amb altres dones que també han 
passat per això i de trencar amb el ta-

bú em van empènyer a escriure Una 
gossa en un descampat”. Pel que fa 
al títol, no només fa referència a les 
circumstàncies de la protagonista, 
sinó a tots els terrenys marcats pel 
dolor que puguin haver viscut els es-
pectadors. A més, l’espai escènic 
també consisteix en un descampat 
ideat per Max Glaenzel que al llarg 
de la funció evoca altres espais com 
un hospital o un teatre. Tot i la dure-
sa de la temàtica, Belbel assegura 
que l’obra és “lluminosa”, i Casares 
que combina la “transcendència” 
amb la “lleugeresa”. 

Per a Vicky Luengo i Maria Ro-
dríguez alternar el personatge cada 
dia ha sigut un repte. “És un text que 
té molta necessitat de ser dit, i això 
com a actriu fa la feina interessant 
i fàcil, tot i la dificultat del procés 
que hem fet amb la Maria”, afirma 
Vicky Luengo. “Crec que el que és 
bonic i especial d’aquesta funció és 
que el personatge que he construït 
no seria el mateix sense la Vicky”, 
explica Maria Rodríguez. El perso-
natge de la Júlia no està sol damunt 
l’escenari: Pep Ambròs, Anna Bar-
rachina, Queralt Casasayas i Xavi 
Ricart interpreten gairebé vint per-
sonatges, entre els quals hi ha els fa-
miliars de la Júlia i les infermeres i 
la ginecòloga que la va atendre. 
“Faig sis papers, i mai no havia fet 
una obra en què hagi pogut conèixer 
els personatges reals”, explica Anna 
Barrachina. “L’obra també és un ho-
menatge al personal sanitari. Unes 
paraules d’una infermera et poden 
curar més que un medicament”, 
conclou Cedó.e

Vicky Luengo  
i Maria 
Rodríguez 
interpreten la 
mateixa dona, 
la Júlia. KIKU PIÑOL / 

SALA BECKETT 

Clàudia Cedó va escriure ‘Una gossa en un descampat’ després de perdre una criatura l’any passat

TEATRE

La dramaturga i directora Clàudia 
Cedó, l’autora de l’exitosa Tortu-
gues: la desacceleració de les partícu-
les, va patir una desgràcia al setem-
bre: estava embarassada de cinc me-
sos i va perdre la criatura. La pèrdua 
va afectar la seva activitat i va fer que 
abandonés el projecte que havia pro-
posat a la sala Beckett com a autora 
resident i en comencés un de nou 
centrat en el dol perinatal. L’obra 
porta es titula Una gossa en un des-
campat i es pot veure a la Beckett fins 
al 29 de juliol, en coproducció amb el 
festival Grec.  

El procés de convertir el dolor en 
literatura també forma part de l’obra. 
“Al final de les obres els personatges 
són més savis, i mentre escrivia Una 
gossa en un descampat em vaig pre-
guntar què havia fet l’obra per mi”, 
explica Clàudia Cedó. La protagonis-
ta té una particularitat: està interpre-
tada en dies alterns per Vicky Luen-
go i Maria Rodríguez. “És un perso-
natge escindit, però no és el mateix 
personatge”, diu el director del mun-
tatge, Sergi Belbel. Aquest desdobla-
ment permet que el personatge par-
li amb ell mateix. Belbel va acceptar 
dirigir l’obra immediatament. A més 
de la qualitat literària, ell va passar 
per la mateixa situació, ja que la se-
va companya va perdre una criatura 
fa anys. “Vaig dir que sí després de 
llegir la segona de les divuit escenes 
–afirma Belbel–. La Clàudia ha escrit 
un cant a l’amor i a la vida”. 

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR

Valtonyc espera a Flandes 
la citació del jutge belga

xar de l’estat espanyol per evitar en-
trar a la presó. Des de la seva arriba-
da a Bèlgica, Valtonyc ha donat molt 
poques pistes d’on es troba per re-
comanació expressa dels seus advo-
cats, que li han demanat que no es 
deixi veure almenys fins que no ha-
gi comparegut davant del jutge. 
Amb tot, diumenge va penjar una 
foto a Twitter on es pot reconèixer 
–tot i que hi ha una part pixelada– el 
centre de Gant. A la foto, el raper és 
al costat d’una parenta seva al canal 
que travessa la ciutat, als famosos 
molls de Graslei i Korenlei. “Avui fa-
ria un mes que dormiria a la presó, 
però gràcies a l’organització popu-
lar i la solidaritat he pogut abraçar 
la meva família”, diu el tuit que 
acompanya la foto.  

Valtonyc encara escriu una cosa 
més, que revela que la seva compa-
reixença es produirà aviat: “Prest 
tendreu notícies”. Fonts de l’entorn 
del cantant asseguren que la citació 

Valtonyc 
diumenge a 
Gant (Bèlgica) 
amb una 
parenta. TWITTER

es produiria aquesta mateixa set-
mana, però la justícia belga no con-
firma aquest punt. “És confidenci-
al”, asseguren des de la Fiscalia de 
Flandes Oriental. Altres fonts de 
l’entorn de Valtonyc apunten que 
encara estan esperant la confirma-
ció de la citació. 

El mallorquí va rebre aquest cap de 
setmana la visita de la família a Bèlgi-
ca, i fa pocs dies també va rebre el ca-
liu de les cantants d’origen gallec que 
acompanyen Valtonyc en el videoclip 
que va fer públic la setmana passada 
en què versiona el clàssic italià Bella 
ciao, un himne antifeixista. Les galle-
gues, components del grup de folk 
Ialma i residents a Bèlgica, van apro-
fitar la trobada amb el raper per dur-
li una truita de patates. “Va ser molt 
emotiu i va estar molt agraït”, expli-
quen fonts presents a la reunió.  

Condemnat per les cançons 
Valtonyc no ha revelat on és però el 
videoclip es va filmar amb una pro-
ductora belga i amb músics residents 
a Bèlgica. La Fiscalia de Flandes Ori-
ental confirma que està gestionant 
l’euroordre contra el mallorquí, con-
demnat a tres anys i mig de presó per 
injúries al rei, amenaces i enaltiment 
del terrorisme arran de les lletres 
d’algunes cançons. La justícia belga 
haurà de decidir si extradeix el can-
tant o si rebutja l’ordre de detenció. 
El procés pot durar tres mesos i serà 
el jutge belga qui dicti si, mentre pren 
una decisió, Valtonyc queda en lliber-
tat o ha d’entrar a la presó.e

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

Un mes després que l’Audiència 
Nacional emetés una euroordre 
contra Josep Miquel Arenas, Val-
tonyc, el raper mallorquí encara 
espera que la justícia belga el con-
voqui. Segons ha pogut saber 
l’ARA, la fiscalia que té en les se-
ves mans l’ordre europea de de-
tenció contra Valtonyc i que el ci-
tarà perquè es presenti davant el 
jutge és la de Flandes Oriental, 
amb seu a la ciutat de Gant. L’ad-
vocat del raper, Gonzalo Boye, ja 
fa dies que va avançar que el can-
tant es presentaria “davant les au-
toritats locals del país on es troba 
quan sigui citat”. 

L’equip d’advocats de Valtonyc fa 
setmanes que es va posar en contac-
te amb la Fiscalia de Gant, poc des-
prés que el mallorquí decidís mar-

BRUSSEL·LES
LAIA FORÈS
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■La banyolina Clàudia Cedó, au-
tora resident de la Sala Beckett la
temporada /, proposa en
el marc del Grec Festival de Bar-
celona una obra a partir d'una ex-
periència personal que gira al vol-
tant de la mort perinatal, amb di-
recció de Sergi Belbel. 

La mort d'un no nat, va apuntar
ahir Belbel, «és el més bèstia que
hi ha perquè no ha arribat a la vida
i la protagonista es debat sobre si
aturar el cor al nen i posar fi a una
vida que té dins ella». 

L'autora va dir que tenia ganes
de compartir i explicar aquesta
experiència que havia viscut i tro-
bar-se amb altres dones que han
passat pel mateix per «trencar el
tabú». 

Belbel va destacar que l'espec-

tacle, titulat Una gossa en un des-
campat és «un cant a l'amor i a la
vida» i això, va reconèixer, és el
que volen transmetre als especta-
dors. Les representacions van co-
mençar ahir a la Beckett i es po-
dran veure fins al  de juliol.

La Júlia i en Pau esperen un
nen. Ella està de cinc mesos quan
l'embaràs es complica. Arriben a
l'hospital esperant que els diguin
que el mal de panxa és normal,
però se'ls queden ingressats. En
una setmana hauran de fer-se a la
idea que perden el fill. Aquest és
l'argument inicial del muntatge. 

Cedó va explicar que en un pri-
mer moment va estar a punt d'es-
criure sobre un tema però, al se-
tembre, quan estava embarassa-
da de cinc mesos, va perdre el fill.
«Vaig passar per tot el que implica

una experiència així. Quan estàs
de cinc mesos has de passar per
un part i són coses que em vaig
trobar amb l'experiència».

L'obra, ha explicat l'autora,
transita per moments de molta in-
timitat a altres de plaça de toros:
«Moments que t'emociones, que
plores, però també rius, també és
molt optimista i té molta llum per-
què també li va bé a aquest tema».

Belbel va explicar que llegint

l'escena dos, de les  que hi ha, ja
havia dit que volia fer aquell mun-
tatge perquè «retratava una situa-
ció que també havia viscut des de
la banda home». 

El director remarca que l'avor-
tament natural amb una gestació
avançada és «un tema molt
comú» i que li ha passat a molta
gent. Ha volgut deixar clar que
aquesta història no debat sobre
l'avortament.

Belbel va anar més enllà en les
comparacions i va declarar que
l'obra és una espècie de Hamlet
femení. Perquè, segons ell, el que
fa el personatge de Shakespeare
és «aturar l'acció perquè el pensa-
ment es posi en marxa» com pas-
sa en el text de Cedó, on la Júlia 
que surt de la Júlia  la fa reflexio-
nar «sobre les coses que estan
passant», va dir el dramaturg i di-
rector teatral.

Claudia Cedó, en un aimatge d’arxiu. ACN

Clàudia Cedó
retrata el «tabú»
de la mort perinatal
en una obra al Grec
Sergi Belbel dirigeix «Una gossa en un
descampat», obra teatral de l’autora banyolina

DdGGIRONA

■ Un cicle de concerts a bord de
la històrica embarcació de Gala,
l’esposa i musa de Dalí, pels bells
paratges del Cap de Creus. Així
defineixen els organitzadors el ci-
cle de concerts Gala Acústic ,
que inaugurarà l’ de juliol el Trio
Sarazeno, per continuar amb De
la Carmela (/), Guillem Roma
(/), Pepa Orero & Anna Carné
(/), Miriam & Efren & Ciro (/)
i Marta Roma & Ana Rossi (/). 

Aquests concerts de petit for-
mat es realitzen en uns escenaris
especials com la Cova de l'Infern
on la llum natural i l'acústica de
l'espai enriqueixen l'experiència.

També actuaran Alexandre
Guitart & Christos Barbas (/),
Rusó Sala & Ana Rossi (/), Duo
goller & Restif (/), Duo Vole
(/), Oliver Haldon (/), Na-
taliia Klymyshyn & Anna Carné
(/), L’home del Principi
(/), Trio Okan (/), Trio
Mare Nostra (/) i Eduardo
Mercuri & Marta Roma (/).

El mes d’agost hi haurà una
quinzena d’actuacions, comen-
çant per Virgile Goller (/) i Fer-
nando Salinas & Mireiqa Pla
(/).

El Trio Sarazeno inaugurarà
el Gala Acústic a Cadaqués
El cicle també inclou les
actuacions de De la Carmela,
Guillem Roma, Pepe Orero &
Anna Carné i molts altres

DdGGIRONA

■La Schubertíada de Vilabertran,
un dels festivals de cambra més
importants d’Europa, arribarà
aquest any per primera vegada al
País Basc, concretament a la loca-
litat de Valdegovía. 

El proper mes de juliol, l’Asso-
ciació Franz Schubert de Barcelo-
na i l’Ajuntament de Valdegovía
han programat quatre concerts a
les esglésies de Bachicabo i Tues-

ta. El cicle s’inaugurarà el  de ju-
liol a Tuesta amb la soprano Kat-
harina Konradi i el pianista Ro-
land Vieweg. El  de juliol, a ba-
chicabo, actuarà el Quartet Ca-
sals.

El  de juliol serà el torn del
violinista de Bilbao Asier Polo, de
nou a l’església de Bachicabo. Per
últim, el  de juliol actuarà a l’es-
glésia de Tuesta el pianista Ivén
Martín. 

La Schubertíada de Vilabertran
arribarà aquest any al País Basc
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BARCELONA

ARENAS DE BARCELONA
CC Arenas Plaça d’España. T.: 902424243. 
Campeones 16.00 19.00 21.45
Colmillo blanco 15.40 17.50
Con amor, Simon 16.30 19.30 22.10
Deadpool 2 16.00 19.00 21.45
El doctor de la felicidad 20.00 22.10
El malvado zorro feroz 15.40
El mundo es suyo 15.40 17.50 20.00 22.10
Han Solo:... 16.00 19.00 21.45
Hereditary 16.00 19.00 21.45
Jurassic World: El... C 20.30
Jurassic World: El reino... 16.00 19.00 21.45 22.10
Jurassic World: El... 3D 17.50
No dormirás 17.50 20.00 22.10
¡Qué guapa soy! 19.00 21.45
Sherlock Gnomes 15.40
Superagente canino 15.40 17.00 17.50 20.00

ARIBAU CLUB
Gran Via de les Corts Catalanes 565-567. T.: 902424243. 
El orden divino 16.00 17.50 22.00
El repostero de Berlín 16.00 18.00 20.00

ARIBAU MULTICINES
Aribau 5 y 8-10. T.: 902424243. 
Basada en hechos reales 16.00 22.20
El doctor de la felicidad 16.10 20.05
El mundo es suyo 16.15 18.10 20.05 22.00
Jurassic World: El reino... 16.10 19.00 21.50
No dormirás 18.00
Tully 16.00 18.05 20.10 22.15

BALMES MULTICINES
Carrer Balmes, 422-424. T.: 902424243. 
Campeones 18.00
Con amor, Simon VO 16.30 19.05 22.00
Deadpool 2 VO 16.30 19.00 22.15
2001: Una odisea del... VO 21.30
El orden divino VO 16.00 18.00 20.00 22.00
El repostero de Berlín VO 16.30 20.15 22.00
En tránsito VO 15.50
Foxtrot VO 22.15
Han Solo:... VO 19.00 22.00
Hereditary VO 16.20 19.10 22.00
Jurassic World: El... VO 16.00 17.50 19.00 22.00
Las guardianas VO 16.20 19.00 22.10
Las maravillas del... 3D VO 16.10
Los 50 son los nuevos... VO 16.00 18.00 20.15
Lucky VO 18.05
Marguerite Duras VO 19.50
Maria by Callas VO 20.00
Normandía al desnudo VO 16.00
Tully VO 16.00 18.00 20.00 22.00
Vengadores: Infinity... VO 22.10

BOLICHE
Av. Diagonal 508-510. T.: 936243127. 
El orden divino VO 16.00 18.00 20.00 22.10
En tránsito VO 16.00 20.10
Las guardianas VO 16.00 19.45 21.45
Los 50 son los nuevos... VO 18.25 22.10
Maria by Callas VO 18.00
Nadie nos mira VO 16.00 18.00 20.10 22.10

BOSQUE MULTICINES
Rambla de Prat 16. T.: 902424243. 
Campeones 19.50 22.15
Colmillo blanco 16.00 17.55
Con amor, Simon 16.10 19.05 22.05
Deadpool 2 15.50 20.05 22.25
El malvado zorro feroz 16.05 18.05
El mundo es suyo 16.00 18.05 20.10 22.15
Han Solo:... 16.00 19.00 22.00
Jurassic World: El reino... 16.10 19.10 22.10
Los 50 son los nuevos 30 16.00 18.05 20.10 22.15
No dormirás 22.20
Normandía al desnudo 20.05
Sherlock Gnomes 18.10
Tully 16.05 18.10 20.15 22.20

CINEMES GIRONA
Girona 175. T.: 902332211. 
En tránsito 16.00
FIRE. Mostra... VO 20.00
Granny’s Dancing on... VO 20.00
Miss Kiet’s Children VOSC 18.00
Nadie nos mira 17.00
Petitet C 18.00
Programa doble El Grúfal C 16.30

CINEMES MALDÀ
Pi 5. T.: 933019350. 
Indiana VO 22.05
Miss Kiet’s Children VO 18.30
Petitet C 20.25

CINESA DIAGONAL 3D
Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. T.: 902333231. 
Campeones 20.00 22.00
Colmillo blanco 16.00
Con amor, Simon 16.00 18.00 20.25
Con amor, Simon VO 22.30
Deadpool 2 22.00
El malvado zorro feroz 18.10

El mundo es suyo 16.00 18.20 20.20 22.45
Han Solo:... 16.15 19.05 22.00
Hereditary 16.30 19.15
Hereditary VO 22.00
Jurassic World: El reino... 16.00 17.00 18.00 19.45 20.45
 22.30
Jurassic World: El... VO 19.00
No dormirás 22.30
¡Qué guapa soy! 15.50 19.20 22.00
Sherlock Gnomes 17.00
Superagente canino 16.00 18.00 20.00
Tully 16.00 18.10 22.30
Tully VO 20.20

CINESA DIAGONAL MAR 3D
Avda. Diagonal 3. T.: 902333231. 
Campeones 22.25
Colmillo blanco 17.00
Con amor, Simon 15.50 18.10 22.30
Con amor, Simon VO 20.30
Deadpool 2 19.05 21.40
El malvado zorro feroz 16.00
El mundo es suyo 15.55 18.05 20.15 22.45
Han Solo:... 19.05
Hereditary 17.20 19.20 22.00
Jurassic World: El reino... 16.00 16.50 18.00 18.45 19.35
 20.45 21.30 22.20
Jurassic World: El... 3D 16.20
Jurassic World: El... VO 20.05
Los extraños: cacería... 22.45
No dormirás 22.25
¡Qué guapa soy! 16.40 18.00 20.20 22.40
Sherlock Gnomes 16.00
Superagente canino 16.00 18.00 20.20

CINESA HERON CITY 3D
CC Heron City, Can Dragó, Andreu Nin s/n. T.: 902333231. 
Campeones 19.00
Con amor, Simon 16.30 19.00
Con amor, Simon VO 21.30
Deadpool 2 16.00 18.35 21.10
El doctor de la felicidad 22.00
El mundo es suyo 16.00 18.10 20.15 22.20
Ferdinand 16.00
Han Solo:... 16.20 19.10 22.05
Hereditary 16.30 19.15 22.00
Jurassic World: El... C 16.15
Jurassic World: El reino... 16.00 17.00 18.05 18.45 19.15
 19.45 20.45 21.30 22.00 22.30
Jurassic World: El... 3D 16.30 22.30
Los 50 son los nuevos 30 22.15
No dormirás 16.00 18.20 20.40
¡Qué guapa soy! 16.15 18.45 21.20
Sherlock Gnomes 17.30
Superagente canino 16.00 18.05 20.10
Tully 16.00 18.15 20.30
Tully VO 22.45
Vengadores: Infinity War 16.00 19.15
Verdad o reto 22.00

CINESA LA MAQUINISTA 3D
CC La Maquinista, Potosí s/n. T.: 902333231. 
Campeones 17.15
Colmillo blanco 16.00
Con amor, Simon 17.00 19.30 22.00
Deadpool 2 16.35 19.25 22.05
El mundo es suyo 16.00 18.10 20.30 22.40
Han Solo:... 16.00 19.05 22.10
Hereditary 16.20 19.00 21.45
Jurassic World: El reino... 16.00 16.30 18.00 18.45 19.15
 20.20 20.45 21.30 22.00
Jurassic World: El... 3D 17.00 19.45 22.30
No dormirás 18.00 22.30
¡Qué guapa soy! 19.45 22.15
Sherlock Gnomes 16.10
Superagente canino 16.20 18.25 20.20

FILMOTECA DE CATALUNYA
Plaça Salvador Seguí 1-9. T.: 933162780. 
Cap a la felicitat VOSC 18.30
La vall de les nines VOSC 21.30
Paula VO 17.00
Taking Off VOSC 20.00

GLÒRIES MULTICINES
CC Glòries (Av. Diagonal 208). T.: 902424243. 
Campeones 19.00
Colmillo blanco 15.50
Deadpool 2 22.00
El mundo es suyo 15.50 17.50 20.10 22.10
Han Solo:... 15.50 18.50 21.50
Hereditary 16.00 19.00 22.00
Jurassic World: El reino... 16.10 17.40 19.05 19.45 
 22.00
No dormirás 22.05
¡Qué guapa soy! 16.10 19.50
Sherlock Gnomes 15.45 17.45
Superagente canino 15.50 17.55 20.00
Vengadores: Infinity War 21.45
Verdad o reto 22.10

GRAN SARRIÀ MULTICINES
Ronda General Mitre 38-44. T.: 902424243. 
El orden divino 16.00 18.05 20.10 
 22.15
El repostero de Berlín 16.00 18.05 20.10 
 22.15
En tránsito 16.00 20.05 22.10
Jurassic World: El reino... 16.00 22.00
Las guardianas 16.05 19.00 22.00
Los 50 son los nuevos 30 16.00 18.05 20.10 
 22.15

Marguerite Duras 16.05 19.00 22.00
Maria by Callas 19.00
Tully 16.00 18.05 20.10 22.15
Una razón brillante 18.05

MÉLIÈS
Villarroel 102. T.: 934510051. 
Basada en hechos... VO 22.05
Caras y lugares VO 18.20
Disobedience VO 16.15
Lucky VO 22.05
Marguerite Duras VO 18.00
Maria by Callas VO 20.00
Nadie nos mira VO 16.00 20.15

RENOIR FLORIDABLANCA
Floridablanca 135. T.: 934263337. 
Basada en hechos... VO 16.00 20.10
Disobedience VO 18.00 22.10
El orden divino VO 16.00 18.30 20.20 22.40
El repostero de Berlín VO 16.00 18.00 20.05 22.05
Jurassic World: El... VO 16.00 20.10 22.40
Las guardianas VO 16.00 17.50 20.20 22.10
Los 50 son los nuevos... VO 16.00 18.15 20.25 22.20
Lucky VO 18.25
Tully VO 16.10 18.10 20.15 22.15

CINEMES TEXAS
Carrer Bailèn, 205. T.: 933487748. 
A la platja sola de nit VOSC 16.00 18.00 20.00
Coses de l’edat VOSC 18.00 22.00
El aviso 16.00 18.00 20.00
Els arxius del... VOSC 22.00
Muchos hijos, un mono... 22.15
Perdut VOSC 16.00 20.10
The Florida Project VOSC 15.50 18.00 20.10
Una mujer fantástica 22.00

VERDI HD
Verdi 32. T.: 932387990. 
Algo celosa VO 18.05
Basada en hechos... VO 22.10
Deadpool 2 VO 22.15
En tiempos de luz... VO 16.10 20.10
En tránsito VO 16.15 18.10 20.10
Jurassic World: El... VO 16.00 18.25 19.40 22.05
Las maravillas del mar VO 22.20
Los 50 son los nuevos... VO 16.10 20.30
Raphael, the Lord of... VO 18.00
Tully VO 16.00 17.50 20.45 22.30

VERDI KIDS HD BARCELONA
Torrijos 49. T.: 932387990. 
El malvado zorro feroz 16.30
La malvada guineu... C 18.05

VERDI PARK HD
Torrijos 49. T.: 932387990. 
Caras y lugares VO 18.10
El malvado zorro feroz 16.30
El orden divino VO 16.15 20.40 22.30
El repostero de Berlín VO 16.00 18.10 22.20
Hereditary VO 16.00 18.20 19.45 22.10
Isla de perros VO 22.30
La malvada guineu... C 18.05
Los perros 20.15
Marguerite Duras VO 20.00
Raphael, the Lord of... VO 11.30

YELMO CINES COMEDIA
Pg. de Gràcia 13. T.: 902220922. 
Basada en hechos reales 17.15 19.30
Han Solo:... VO 22.00
Jurassic World: El reino... 16.10
Jurassic World: El... VO 18.45 21.30
Las estrellas de cine no... 17.00
Los 50 son los nuevos 30 16.00 18.00 20.10 22.10
Normandía al desnudo 19.15
Tully 16.20 18.20
Tully VO 20.20 22.20
Vengadores: Infinity... VO 21.45

YELMO CINES ICARIA
Salvador Espriu 61. T.: 902220922. 
Basada en hechos... VO 20.15
Con amor, Simon VO 15.50 18.05 20.20 22.35
Deadpool 2 VO 16.45 19.15 21.45
El mundo es suyo 16.00 18.00 20.00 22.00
El repostero de Berlín VO 15.40 17.55 20.10 22.20
En tránsito VO 18.00
Han Solo:... VO 16.15 19.00 21.45
Hereditary VO 17.20 19.55 22.30
Jurassic World: El... VO 15.45 17.10 18.20 19.45 
 21.00
Jurassic World: El... 3D VO 22.25
Las guardianas VO 16.15 19.00 21.40
Los 50 son los nuevos... VO 15.45 17.45 19.45
Marguerite Duras VO 22.20
Nadie nos mira 16.20 18.25 20.35 22.45
¡Qué guapa soy! VO 15.55 18.10 20.25 22.40
Tully VO 16.30 18.30 20.30 22.30
Un lugar tranquilo VO 15.50
Vengadores: Infinity... VO 21.50
Western VO 17.00 19.25 21.50

ZUMZEIG CINEMA
Carrer Béjar, 53. T.: 932509140. 
No intenso agora VO 21.15
Western VO 19.00

cineMes C: Català. D: Digital. 3D: Tres dimensions. VO: Versió original subtítols
castellà. VOSC: Versió original subtítols català. VOSA: Versió original subtítols anglès.

ESTRENA A LA BECKETT

Cedó aborda la 
pèrdua del seu 
primer nadó
3 ‘Una gossa en un descampat’ és 
l’obra més personal de l’autora

MARTA CERVERA 
BARCELONA

P
erdre un fill quan encara 
no ha nascut és una durís-
sima experiència. Ho sap 
bé Clàudia Cedó (Tortugues 

o la desacceleració de les partícules), dra-
maturga que ha convertit aquell 
malson en Una gossa en un descampat. 
Aquesta aposta del festival Grec per 
la dramatúrgia catalana recala en la 
Beckett des d’ahir fins al pròxim 29 
de juliol. 

Es tracta d’un text valent sortit de 
les tripes d’aquesta creadora gironi-
na que parla amb sinceritat i sense 
caure en el sentimentalisme de la ca-
pacitat de l’ésser humà per trobar el 
sentit a una cosa que no en té. «La pe-
ça sorgeix d’una necessitat de com-
partir el que em va passar i de tren-
car un tabú, perquè d’aquests temes 
no se’n parla», afirma l’autora. 
«Quan el setembre passat, estant em-
barassada de cinc mesos, em vaig en-
frontar a això vaig pensar: ‘Si hagués 
vist més sobre aquest tema en pel·lí-
cules o teatre no m’haurien assaltat 
tantes pors’». Per a ella, l’obra és un 
homenatge a aquesta criatura que 
va perdre i també un homenatge a 
les infermeres que la van atendre. 
«De vegades ajuden més determina-
des paraules que qualsevol medeci-
na», confessa. 

Tot i que sol dirigir les seves obres, 
aquest cop va preferir no fer-ho. Sergi 
Belbel és qui s’ha encarregat de dur a 
escena el text. I ho ha fet desdoblant 
el rol principal de la Júlia –alter ego de 
Cedó– en dos. D’una banda hi ha la 
Júlia i de l’altra, la seva consciència. 
Estan interpretades per Vicky Luen-
go i Maria Rodríguez. Les actrius van 
canviant de rol. Un dia la primera as-
sumeix el rol de la Júlia i l’altra és la 

seva veu interior i l’endemà és al re-
vés. «Aquest desdoblament em ser-
veix per mostrar més clarament la 
dualitat del text, que alterna trans-
cendència i lleugeresa», destaca Bel-
bel, encantat amb les dues intèr-
prets. Luengo i Rodríguez han de te-
nir una compenetració absoluta en 
escena. La resta de personatges, més 
d’una quinzena, són assumits per 
Pep Ambròs, Anna Barrachina, Que-
ralt Casasayas i Xavi Ricart. 

 
A BANYOLES AMB TOT L’EQUIP / Tots agra-
eixen la generositat de Cedó, que per 
facilitar la seva feina, va convidar Ba-
nyoles l’equip perquè coneguessin 
les persones que van inspirar els per-
sonatges. «Mai havia treballat en 
una obra d’una autora viva ni tam-
poc havia creat un personatge així», 
diu Rodríguez. «Ha sigut un procés 
enriquidor, perquè hem vist totes les 
arestes del personatge, però ha cos-
tat treballar d’aquesta manera, ja 
que anàvem comparant les nostres 
respectives maneres d’actuar», afe-
geix Luengo.  

Més enllà de la mort perinatal, 
l’obra se centra a com afrontar el do-
lor, a com tirar endavant quan tot es 
complica. Per Belbel, l’obra és «un 
cant a l’amor i a la vida». Pel direc-
tor, la protagonista «és una versió fe-
menina de Hamlet, sense la dimen-
sió política d’aquest.» Ho diu pels 
monòlegs incrustats en l’acció, 
aquells espais de reflexió de la prota-
gonista que són determinants. 

Tristesa, humor, tendresa, desola-
ció i esperança apareixen en un text 
amb salts en el temps que es desenvo-
lupa en un escenari a quatre bandes. 
L’escenografia reprodueix un des-
campat, «un espai simbòlic però al-
hora orgànic», diu Belbel. H

33Rodríguez (dreta) i Luengo, en una foto promocional de l’obra de Cedó.

KIKU PIÑOL
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Fruit d’una necessitat vi-
tal. Així és com es podria
definir la propera copro-
ducció entre la Sala Bec-
kett i el Grec Festival. Clàu-
dia Cedó, autora resident
d’aquesta temporada a la
Sala Beckett, necessitava
canalitzar el dolor per la
pèrdua d’un embaràs, que
ja estava en el cinquè mes
de gestació, a través del tea-
tre. Toni Casares, director
de la Sala Beckett, va ac-
ceptar el repte. Sergi Belbel
va accedir a dirigir-ho (tot i
que el text encara estava in-
acabat). Una gossa en un
descampat permet des-
til·lar el dolor d’una mare
primerenca i aconseguir
que la peça s’acomiadi amb
un ball. L’obra s’estrena
aquest divendres i estarà
fins al 29 de juliol en cartell.
Promet aixecar passions,
de manera similar a Lli-
bert, en què Gemma Brió
i Norbert Martínez expli-
caven la seva experiència
personal quan van viure la
mort del seu nadó al cap de
pocs dies de néixer. Amb

un final magnèticament
alliberador.

En l’obra –Cedó és psi-
còloga i impulsora d’Esce-
naris Especials, en què
treballa amb persones en
risc d’exclusió social–, la
protagonista té una sego-
na veu, la de la conscièn-
cia, que l’adverteix dels pe-

rills i de les pors. El direc-
tor Sergi Belbel ha propo-
sat un joc a les dues actrius
que fan de Júlia i Júlia 2:
Vicky Luengo i María Ro-
dríguez. Les dues actrius
s’aniran alternant el pa-
per. Al seu costat, Pep Am-
bròs interpreta el rol del
marit que procura acom-

panyar-la. Anna Barrachi-
na fa els papers de les do-
nes que demanen a la pro-
tagonista que no s’enfon-
si, que tindrà més oportu-
nitats. Queralt Casasayas
es desdobla en les inferme-
res, l’amiga i la germana.
Xavi Ricart, finalment,
també fa una pila de perso-

natges, entre els quals des-
taca un director de teatre
en una peça en què es trac-
ta el mateix tema. Ell vol
saber “quin sentit té
aquest fet en la vida”. La
mateixa Cedó admet que
ha escrit aquesta peça per
poder-se distanciar del seu
drama íntim i poder-ne
treure algun element per
aprendre’n.

Toni Casares sempre
diu que la dramatúrgia con-
temporània ha de ser capaç
de fer teatre de les reunions
de les comunitats de veïns.
Trobar el conflicte en el dia
a dia. Aquest és un cas pa-
radigmàtic, perquè parla
d’un tema del qual tothom
té referències, però hi ha
molt pocs dramaturgs que
s’hagin atrevit a afrontar-
lo. “Cedó és una valenta”,
confirma Casasayas. Gem-
ma Brió va enviar un mis-
satge a Belbel en què cele-
brava que aparegués una
altra peça en què es recupe-
rés aquest tema que ella ha-
via començat a abordar. El
descampat, aquell pati del
darrere que pot evocar Kol-
tès, és l’espai vulnerable i
íntim de tothom. ■

Clàudia Cedó converteix la mort d’un nadó de 5 mesos de gestació en un cant
d’esperança en el muntatge ‘Una gossa en un descampat’, que s’estrena al Grec

El pati del darrere
J. Bordes
BARCELONA

El director del Grec, Cesc Casadesús; l’autora de l’obra, Clàudia Cedó, i el director, Sergi Belbel, ahir, a la Beckett ■ P.P.F. / ACN

Casares celebra
un text valent
que parla d’un
tema tabú que
les famílies han
viscut en silenci

La consellera
de Cultura,
Laura Borràs,
advertia que
“havia plantat
el president
Torra” per la
notícia que ha
obert la secció.
Perquè volia

ser també en l’homenatge que
Josep Maria Espinàs va rebre a
l’Ateneu Barcelonès, a 91 anys i
encara ben despert. Sorneguer i
ben assortir d’anecdotari, va ju-
gar a definir-se de l’“ese de ga-
fas” que va etzibar a un periodis-
ta que sempre formulava aquest
desafiament al seu entrevistat.
Va admetre altres possibles ac-

cepcions, com ara “aquell que
encara viu” (amb 90 llibres edi-
tats i 65 Sant Jordis a les seves
cames). Va acabar acceptant
com “aquell que es troba”. Per-
què Espinàs es meravella de sor-
prendre’s contínuament per tot.
Perquè entén la seva realitat des
del “presentisme”, sense nostàl-
gia del passat ni ambició pel fu-
tur (“no m’he planificat”), és la
vida que ha construït la persona.
Perquè, sí, Espinàs ha entès la vi-
da a partir de l’escriptura, sem-
pre deixant un marge al dubte, a
la sorpresa en la seva escriptura.
fos en articles per a la premsa o
en els seus viatges lineals (cami-
nant, pot pensar, deia).

Espinàs ja va rebre un càlid

aplaudiment només sortir de
bracet de Borràs, ahir a la tarda a
l’Ateneu. Càlid i entusiasta com
l’aplaudiment per beneir l’acte “i
tot el que feu” (reblant el clau en
el desig que Catalunya “tingui
allò que ha de tenir”, “sense es-
guerrar-ho, construint, i que vos-
altres, jo no, ho pugueu veure”).

Xavier Pla, professor del de-
partament de filologia i comuni-
cació de la UdG, i Xavier Antich,
professor del departament d’his-
tòria i història de l’art de la ma-
teixa universitat, van provocar el
convidat(amb picades d’ullet i
referències a la vasta literatura).
Àgil, sabia correspondre amb
moviments de floret, sempre
amb la senzillesa que el caracte-

ritza, amb uns articles que gas-
ten la primera persona del singu-
lar sense pedanteria.  Sense os-
tentació literària remet a la mira-
da mordaç, des de l’observació,
la llibertat de pensament,l’ex-

igència amb el llenguatge i dei-
xant espai a la improvisació. Ora-
dor expert, despert provocador
en tertúlies, brillava ahir, autode-
finint-se (per canviar la mirada
l’endemà, quasi segur). ■
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Crònica

Espinàs, autodefinit

Josep Maria Espinàs entra de bracet amb Laura Borràs a l’Ateneu
Barcelonès, ahir a la tarda ■ JUANMA RAMOS

Jordi
Bordes
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Cataluña

Cuando se rompe la 
promesa de una vida

Carlos Sala - Barcelona 

Alguna vez, sentirás que te han 

maldecido, que alguien disfruta 

viéndote sufrir, y querrás gritar, 

romper algo. Alguna vez, sentirás 

que nadie podrá ayudarte nunca, 

que nadie te entiende, como si 

hablases otro idioma. Alguna vez, 

tendrás que pensar en mirar solo 

hacia adelante sin que haya nin-

guna buena razón para hacerlo, 

porque mirar atrás será demasia-

do doloroso. Alguna vez, tendrás 

que llorar hasta vaciarte, y no 

para sentirte mejor, sino para 

sentir algo, para volver a vivir. 

Alguna vez, te lo aseguro,odiarás 

a todas las personas felices y te 

sentirás miserable al desear que 

algo les vaya mal, pero lo desearás 

con todas tus fuerzas. Escúchame 

bien, cariño, porque todas estas 

cosas te pasarán alguna vez, pero 

recuerda esto, porque es lo único 

que te quiero decir, siempre, 

siempre, siempre estaré a tu lado, 

cogiéndote la mano y diciéndote 

que todo irá bien, que todo se 

arreglará, aunque sea mentira. 

Porque soy tu madre y eso es lo 

que hacen las madres, cargar 

para siempre con las vidas de sus 

hijos.

Elisabeth siempre recordaba el 

discurso de su madre cuando algo 

malo le ocurría. Siempre funcio-

naba. No eran las palabras, las 

palabras le daban igual, era la 

voz, la voz lo que la reconfortaba 

La Beckett presenta una obra de Claudia Cedó en que dramatiza 
su propia pérdida de un bebé en el quinto mes de su embarazo

y le hacía sentir mejor. Ahora lo 

sabía muy bien, porque ahora 

sabía que su madre la había men-

tido. No siempre estaría allí, 

mentía, y era la peor de las men-

tiras. Hacía ocho meses que su 

madre había fallecido y ahora la 

necesitaba, necesitaba que le di-

jese una vez más aquel discurso. 

Intentó repetírselo ella misma, 

pero las palabras no funcionaban, 

necesitaban la voz, el abrazo que 

venía después. 

Desde hacía dos días, Elisabeth 

estaba en la habitación 542 del 

Hospital Provincial de Girona, 

recuperándose de un aborto al 

sexto mes de embarazo. Había 

perdido a una niña, a la que pen-

saba llamar Alicia, como su ma-

dre. Desde el primer momento en 

que los médicos le dijeron que 

había un problema, pensó que 

ella podría solucionarlo, que ella 

era lo sufi cientemente sabia y 

fuerte, como le había enseñado su 

madre, para curarla, qué ella 

confortaría a su hija desde el 

primer momento, incluso antes 

de nacer. Pero no pudo, y se sintió 

culpable, como si no la hubiese 

querido sufi ciente. Sabía que era 

un pensamiento estúpido, pero 

estaba allí, y no desaparecía.

Ni siquiera se había hecho una 

idea fi ja de cómo sería su hija. No 

lo había pensado todavía, pero sí 

había pensado, y mucho, cómo 

sería ella misma como madre, 

como ayudaría a esa pequeña 

Sergi Belbel 
dirige un 
importante 
elenco 
con Pep Ambròs, 
Anna Barrachina, 
Queralt 
Casasayas y 
Xavi Ricart, que 
interpretan a 
17 personajes, 
mientas Vicky 
Luengo y Marta 
Rodríguez 
interpretan 
a Julia, la 
protagonista 
en la obra de 
Claudia Cedó

Alicia, como la guiaría a conver-

tirse en una persona maravillosa, 

como lo había sido su abuela. 

Ahora algo parecía roto,  y eso era 

lo que más la torturaba.

Su hermana llegó entonces y 

escuchó con paciencia cómo le 

contaba todo esto. Ella no sabía 

qué decir, porque qué se podía 

decir, pero sacó de su bolso una 

pequeña grabadora y, con una 

sonrisa melancólica en los labios, 

puso play. De pronto, la voz de su 

madre volvió a salir con todo su 

fervor, con su célebre discurso de 

«Alguna vez...». Siempre, siempre 

estará aquí, le dijo entonces su 

hermana, porque si no es ella, 

seré yo, y si no soy yo, será alguien 

más. «Eso es lo que quería decir 

mamá, el amor de una madre no 

desaparece nunca», dijo. «Alguna 

vez...», lloró Elisabeth, «sentirás 

que hay gente que te quiere».

Una difícil experiencia
La dramaturga Clàudia Cedó ha 

decidido explicar la realidad de 

un tema que muchos consideran 

tabú, la pérdida de un hijo duran-

te los meses de embarazo, y lo ha 

hecho de primera mano, con su 

propia experiencia. Cedó perdió 

un bebé en su quinto mes de em-

barazo y lo que sucedió a su alre-

dedor fue algo difícil de procesar. 

«El embarazo se complicó, me 

ingresaron y de pronto me encon-

tré ante la difícil decisión del 

aborto, porque los médicos me 

dijeron que mi vida estaba en 

peligro. Tuve que pasar por el 

parto, sabiendo que el niño nace-

ría muerto. No sabía que las cosas 

funcionan así cuando ya estás de 

cinco meses», afi rma Cedó.

El recuento de esta historia es 

«Una gossa en un descampat», 

una a veces dramática, otras 

poética, aproximación a un dra-

ma que viven muchas mujeres, 

pero que parece que pocos quie-

ran mirar a la cara. «La obra da 

visibilidad a un tema de rotunda 

actualidad y mucha presencia en 

nuestra sociedad del que, sin 

embargo, no se habla», señala 

Toni Casares, director de la Sala 

Beckett, teatro que acoge el mon-

taje que podrá verse hasta el 

próximo 29 de julio dentro del 

Festival Grec.

La historia de la obra impacta 

desde el primer momento. Cedó, 

autora de «Tortugues: la desacce-

leració de les partícules», entre 

muchas otras, estaba en residen-

cia en la Beckett, donde trabajaba 

en un proyecto de una nueva obra 

para esta sala, sobre un tema que 

nada tenía que ver con la muerte 

perinatal, cuando se vio obligada 

a abortar. Cuando volvió, no po-

día sacarse la historia de la cabe-

za, así que pidió al teatro si podía 

volver a empezar bajo esta temá-

tica para poder romper el silencio 

y conjurar el dolor. La respuesta 

fue un sí rotundo. «Es un tema 

tabú del que la gente no habla y 

cuando te pasa no sabes a que te 

enfrentas, sin embargo es algo 

que le pasa a mucha gente, de 

hecho yo también lo he vivido de 

cerca», comenta Sergi Belbel, que 

dirige un montaje protagonizado 

por  Pep Ambròs, Anna Barrachi-

na, Queralt Casasayas y Xavi Ri-

car.

La protagonista de la obra es 

Júlia, que aparece en escena do-

blada, ella y su conciencia, en un 

montaje que mezcla la realidad y 

el proyecto de una obra de teatro.  

Vicky Luengo y Marta Rodríguez 

son Julia y su conciencia, en una 

obra que dará que hablar. A partir 

de aquí vemos en escena «mo-

mentos de intimidad, momentos 

de plaza de toros, espacio para el 

dolor y espacio para el optimismo 

y la luz», confi esa la autora.

«Es un tema tabú del que 
la gente no habla, pero es 
algo que le pasa a mucha 
gente», afi rma Sergi 
Belbel, director de la obra

«Hay momentos para la 
intimidad, espacio para el 
dolor, pero también para el 
optimismo y la luz», dice 
Claudia Cedó, la autora

5LA RAZÓN  •  Martes. 26 de junio de 2018
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Evocació aGranada
LesSiècles/EnsembleAedes
Llocidata:PalaudeCarlesV/Monestir
deSanJerónimo,Granada
(22i23/VI/2018)

JORGE DE PERSIA

Acompanyada de la verdor d’aquest co
mençament d’estiu i de l’eclosió de per
fumsalsjardins,vatenirllocl’oberturade
l’edició67delFestivaldeGranada.Amés,
el festival inaugurava nova direcció, a
càrrec de PabloHerasCasado. No passa
sovint que directors d’orquestra tinguin
aquesta responsabilitat, si bé fa anys ja hi
vahaverunaexperiència , imés enrere, a
començaments de la postguerra, el 1938,
undirectorvacrearelqueavuiéslaQuin
zenaMusicaldonostiarra.
En aquesta obertura hi havia aire de no
vetat, amb un programa infreqüent, que
commemoravael centenaride lamortde

Claude Debussy. I d’aquesta manera es
justifica, crec, el marcat perfil francès
d’aquesta edició, amb una picada d’ullet
russa en la presència de Gergiev i l’or
questradelMariinski, imoltmínimapar
ticipació espanyola.El còctel parisencde
temps de Debussy: wagnerisme, Mús
sorgski, Albéniz i l’“espanyolisme de Sa
rasate”.
ElprogramainauguraldedicataDebussy
vaseracàrrecdeLesSiècles,unabonaor
questra francesa recent. El segon con
cert, però, l’endemàalmigdiaalmagnífic
barroc delmonestir de San Jerónimo, va
subratllar l’eix que va encoratjar a partir
deDebussylamúsicaespanyola.Acàrrec
de l’Ensemble Aedes, formidable, potent
isubtil,vamescoltarobresdeTomásLuis
de Victoria –que per a Debussy és en els
fonamentsdelarenovaciómusicaldelse
gle XX– i les “versions expressives” que
Falla va fer a finals de la vida, i músiques
religiosesdePoulenc iPauCasals.
El palau de Carles V, una síntesi del

conceptemésclàssicd’harmonia, vaaco
llir l’orquestra francesa Les Siècles, en
aquesta ocasió sota la direcció de Pablo
Heras.Vaser la sevapresentacióestel∙lar
a lasevaciutatnatal. Iaixíhovaentendre
elpúblicquevaomplirambentusiasmeel
recinte ivaatendreambmoltdesilenci la
transparència de la música de Debussy.
UnamoltbonaversiódeL’aprèsmidid’un
faunevaobrirelprograma,quevalluirels
seusplànolsambtransparència, imatisos
decontenció i tensiódel fraseig ibonsso
listes. Va seguir la Première suite d’or
chestre, que representa poc el gran De
bussyamborquestracionsalienesiqueva
allargarelprograma.Finalment la Ibéria,
que Debussy va compondre alhora que
Albéniz escrivia la seva –amb picades
d’ullet espanyolistes subtilment inter
pretades–, i el tercer número d’aquesta
composició,Lesparfumsde lanuit,va ser
elmomentd’evocaciómésespecial,com
plementatalasortidadelmonumentamb
elsmajestuosos til∙lers especialment elo
qüents.Vatancarelprogramalasubstàn
cia debussyniana de La mer.Què més es
potdemanarenaquestcentredelmónde
l’evocacióaquèvancantarRusiñol,Albé
niz,Debussy iFallaqueés l’Alhambra?c

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Josep Maria
Ruiz Simon

Anar
de farol

S’haescritmoltsobreClaraPonsatí i
la seva afirmació “Estàvem jugant
al pòquer i anàvem de farol”. Les

reaccions que ha provocat posen en evi
dèncialadistànciaqueseparaeldiscurste
òricdelsexpertsiel llenguatgeacomodata
la moral característic de la comunicació
política. Clara Ponsatí és una economista
especialitzada en l’aplicació de la teoria
dels jocs a les estratègies de negociació. I,
en aquesta branca del coneixement, el
conceptede farolhi téunpapermolt relle
vant. VonNeumann i OskarMorgenstern
ja s’ocupaven d’aquest recurs en l’obra
fundacionald’aquestateoria,Lateoriadels
jocs i el comportament econòmic (1944), en
què deixaven clar que anar de farol podia
ser una estratègia racional quan es tracta
de decidir tenint en compte les possibles
decisions dels altres. Posteriorment,
aquells que, com Thomas Schelling, han
estudiat com es podia aplicar aquesta teo
ria a les estratègies utilitzables en els con
flictesentrenacions,tambéhanvistaquest
recurscomunmitjàquepodia serprofitós
si se sabia fer servir. En la Game theory,
comenelpòquer, anarde farolpot seruna
estratègia astuta i guanyadora. Ahir ma
teix l’exconsellera esmostrava convençu
daqueelgoverndequèformavapartpodia
haver guanyat la mà que es jugava si des
présdel’1Ohaguésassumitelriscdeman
tenir la simulació fins al final. Segons ella,
no van perdre lamà perquè anessin de fa
rol, sinó perquè van jugarmalament, però
perdreunamànovoldirperdre lapartida.
ClaraPonsatínohaestat laprimeraadir

que el govern català anava de farol. Abans
de l’1O l’economista Manuel Conthe ja
haviadescrit lapartidaque jugavenelsgo
verns espanyol i català comun joc de farol
descobert (called bluff), com el descrit per

GlennH.SnyderiPaulDiesingalseullibre
Conflict among nations (1977). En aquest
joc,unapartcreuqueestàjugantaljocdela
gallina i amenaça ambun desastre si no hi
ha acord, mentre que l’altra prefereix
afrontar el conflicte a un mal acord, per
obligar així a cedir qui va de farol, a sem
blança del que passa en el pòquer quanun
jugadorvadefarol iunaltreendevina l’en
ganyioptaperveure’l.Aquestadescripció,
quedesprés elmateixConthevaadaptar a
la situació immediatament posterior a la
DUI, semblava correspondre’s fidelment
al comportament que va seguir el govern
deRajoy.
Ara bé, Snyder i Diesing no només par

len dels farols descoberts; també distin
geixen entre dues menes de farols: els
farolspurs,quesónelsqueesconcretenen
amenacesproferidesperalgúquenotécap
intenciódedurlesaterme, iels farolspro
blemàtics, que són aquells en què qui
profereix una amenaça no sap, en el mo
mentde ferho, si la duràonoa termesi es
dona l’ocasió. Com assenyalen els matei
xos autors, sovint no es fàcil distingir el
farols purs dels problemàtics. I sempre
resultaprudentrecordarqueelsquivande
farolpurpodenanaracompanyatsdelsqui
van de farol problemàtic, i esperen provo
car una ocasió que no calgui agafar per la
puntadelscabells.

En la teoria dels jocs,
anar de farol pot
ser una estratègia
astuta i guanyadora

La dramaturga Clàudia Cedó va haver d’avortar després de cincmesos d’embaràs i
pareix llum del dolor a ‘Una gossa en un descampat’, que Belbel dirigeix a la Beckett

La llum d’un fill mort
JUSTO BARRANCO
Barcelona

La dramaturga i directora de
teatre Clàudia Cedó estava
embarassada de cinc mesos
quan, el setembre passat, les
coses van començar a anar

malament.Esvatrencarlabossaamniòti
ca i va perdre el líquid, i a l’hospital li van
dir que el nadó naixeria amb problemes
terriblesde totamena.De totamanera, el
seu cor continuava bategant, i ella va ha
ver de prendre la desoladora decisió
d’avortar.Encara liquedavaunaaltrade
cisió inesperada: va descobrir que, atès
l’avançat estat de gestació, havia de parir
el fill mort. I triar si el veia, com li reco
manavalapsicòlogadel’hospital,ono.La
vivència va ser tremenda, iCedó (Banyo
les, 1983), quehavia de ser la dramaturga
resident de la sala Beckett barcelonina
durant la temporada que ara s’acaba,
va decidir canviar el projecte que havia
presentat i escriure sobre l’experiència i
el dol que acabava de viure. El resultat
és Una gossa en un descampat –com es
va sentir ella–, una obra que s’estrena
aquestdijousa laBeckettdinsdel festival
GrecdirigidaperSergiBelbel.Ésunape
ça en què Cedó ha convertit el dolor, el
pas per aquell descampat pel qual tots
passem alguna vegada, en sentit. I en un
canta lavida.
“Tenianecessitatdeparlarne.Amésa

més,ésuntemamolttabúencara,isen’ha
de parlar. És un dol, i a la nostra societat
no tothomho entén així. No totes les pa
relles troben el seu espai per poderne
parlar”, lamentaCedó. “Quan emvapas
sar, vaig tenir moltes pors, i potser si ho
hagués vist reflectit en una pel∙lícula o
una obra de teatre hauria estat diferent”,
assenyala.Aaixòs’afegeix,diu,que“quan
escrius intentes que el teu protagonista
aprengui alguna cosa del que ha passat, i
reordenes la realitat. Trobes un sentit
dramàtic a la història, una causalitat, un
sentit a la vida.Escriurelam’haobligat a
trobaraquest sentit.Perami l’obrahaes
tat justament del que parla. Parla de la
mort perinatal però no parla d’això.
Aquest és elmeudescampat, però cadas
cú té el seu.Unapersonaquehagiperdut

el pare o s’hagi separat també passa per
un descampat. La peça parla d’afrontar
lescosesqueenspassen,deposar llumen
experiències aparentment molt fosques
peròdequè surtsmés savi. I parla de tro
barsentitalavida.Enelfonsésoptimista:
pots trobarbellesaalsdescampats”.
Aixòsí,Cedóvapensarquenovoliadi

rigir l’obraperquèsesentiamassaprope
raaltema,ilaBeckettlivaproposarquela
dirigís Sergi Belbel, que havia viscut ex
periències semblants i que va prendre
unaparticularopcióescènica: “El textde
laClàudia –diu– ésmolt intel∙ligent: per
quènosiguinomésunavomitada,desdo
bla el personatge de la protagonista amb
unaveu interior quenomésveuella.Una
opciómolt shakespeariana. Iaquestaveu
li va dient: ‘Vigila aquí, t’estimbaràs allà,

això va malament, atura’t a pensar, no
pots continuar, és més important la teva
vida que la seva’. És una veu interior que
lavapreparantperaladesgràcia”.Aixíen
l’obraconviuenlaJúlia1ilaJúlia2.I,sibé
Cedó ja les va crear per a dues actrius di
ferents, Belbel ha anat més enllà, i Vicky
Luengo iMaríaRodríguezs’aniranalter
nant en els dos personatges, un fet que
crea matisos canviants segons la funció.
Per Belbel, “Cedó ha fet unHamlet, però
sense la dimensió política: ‘Tinc dret a
aturar una vida?’, es pregunta ella. Ser o
noser. I el final ésuncanta l’existència”.
De fet, l’autorarecordaque l’experièn

cia que va viure va ser “dura, però extre
madament plena de vida”. La psicòloga
del’hospital livadirquehaviavistmoltes
parelles quehavienviscut elmateix i que
lasevaexperiènciaeraquecapnos’havia
penedit d’haver vist el seu fill mort des
prés de parir. I que, en canvi, en coneixia
moltesque s’havienpeneditdenohaver
lovist. “Vaigpensarqueseria terrorífic. I,
en canvi, quan el vam conèixer va ser un
moment lluminós. És un dels moments
que contenen més bellesa de la meva vi
da”, conclouCedó.c

KIKU PIÑOL

Una escena d’Una gossa en un descampat, a la sala Beckett

“Lamort perinatal
és un tema encaramolt
tabú, i és necessari que
se’n parli”, diu l’autora
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Això no és 
porno

La dramaturga Clàudia Cedó estrena ‘Una gossa 
en un descampat’ a la Beckett, una peça tan 
bona com escruixidora. Per Andreu Gomila

EL DIA QUE Clàudia Cedó va 
posar el punt final a Una gossa 
en un descampat, l’11 de febrer, 
una gata va parir darrere de casa 
seva, a Banyoles. També era el 
dia en què havia de néixer el 
seu fill, mort quan portava cinc 
mesos de gestació, el setembre 
del 2017. Un mes que, segons 
ens confessa ella mateixa, li 
va canviar la vida. I també la 
manera d’enfrontar-se al teatre. 
“Porto dotze anys dient que el 
teatre és terapèutic i és ara que 
ho he entès”, assegura Cedó. Fins 
ara, havia escrit dues comèdies 

(Tortugues i L’home sense veu), 
a banda de dirigir la companyia 
Escenaris Especials, on treballa 
amb persones discapacitades i en 
risc d’exclusió. 

Aquí li tocava  parlar a ella, 
treure’s de sobre tot el que 
havia patit. Primer, ens explica, 
“va vomitar” en una llibreta, 
emplenada de dalt a baix, tot el 
que li passava pel cap, mentre 
escoltava el Heroes de Bowie i 
veia en bucle Tron de sang d’Akira 
Kurosawa. Després, va escriure la 
peça. Una obra on la protagonista, 
la Júlia, passarà el mateix calvari 
que ella en saber que el bebè no té 
líquid amniòtic i ha d’avortar. Per 
això Cedó no dirigeix Una gossa en 
un descampat. Ho fa Sergi Belbel. 
“És la primera vegada que no 
dirigeixo una obra meva : escriure-
la ha estat molt terapèutic, però 
dirigir-la seria massa, ja que no 
em veig donant indicacions a les 
actrius que fan de mi”, reconeix la 
dramaturga.

El que explica aquesta obra –
protagonitzada per Pep Ambròs, 

Teatre 
i dansa

Coordina Andreu Gomila
www.timeout.cat/teatre

“Porto dotze anys 
dient que el teatre 
és terapèutic i 
és ara que ho he 
entès”

Anna Barrachina, Queralt 
Casasayas, Vicky Luengo, Xavier 
Ricart i Maria Rodríguez– és 
dur, molt dur. Cedó podria haver 
construït un melodrama de 
sobretaula, però ha escrit un Ibsen, 
amb molt de simbolisme i amb el 
personatge de la Júlia desdoblat, 
entre la Júlia de carn i os i una Júlia 
que és només pensament. 

“No volia fer pornografia dels 
sentiments, sinó teatre”, deixa 
clar Cedó. “Quan escrivia sobre 

qualsevol tema, volia fer diàlegs 
àgils... ara no havia de rumiar res, 
m’he deixat guiar per l’instint”, 
afegeix. Cedó no s’amaga en 
afirmar que qui més ha après aquí 
ha estat ella. Per això fa referència 
a la maternitat, un tema molt poc 
tractat en el teatre, tot i Medea. I 
molt menys el de la mort perinatal, 
un autèntic tabú social. Ella, abans 
i després del tràngol, va començar a 
descobrir històries molt properes a 
la seva que havien estat amagades 
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DE QUÈ VA...
Les vivències d’una 
dona que perd un 
fill al cinquè mes 
d’embaràs.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
És la millor obra 
de Clàudia Cedó, 
escrita a partir 
de la seva pròpia 
experiència.

 Sala Beckett.  

NitBus: N7, N8, N11.  

M: Poblenou. Fins al 29 de 

juliol. 10-20 €.

sota la pedra de la vergonya. 

“Sembla que només hi ha una 

manera de ser mare”, dispara.

Una gossa en un descampat 

passa a l’hospital, al teatre on 

treballa el seu home i en un tercer 

espai simbòlic, l’erm del títol, que 

“és el lloc on ella anirà a parar si no 

assumeix els seus fantasmes”, diu 

Cedó. No debades, cita el Litoral de 

Wajdi Mouawad com a referent. I 

nosaltres hi afegiríem El petit Eiolf 

d’Ibsen. 
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POR MARCOS ORDÓÑEZ

V
iene muy fresco el verano 
teatral barcelonés. Como 
es costumbre, está centra-
do en el Festival Grec, que 

este año ofrece 83 espectáculos, más 
o menos divididos por zonas: Grec 
Montjuïc abarca la programación 
del anfiteatro y la del Lliure, y Grec 
Ciutat cubre, grosso modo, el resto. 
Este año han reducido funciones (el 
anterior fueron 102), condensadas 
en julio, pero con una pega eterna: 
algunos espectáculos van a verse 
muy pocos días. Es el caso de Gil-
gamesh, la epopeya adaptada por 
Oriol Broggi y La Perla 29, que inau-
gurará el certamen con un reparto 
de más de 30 intérpretes y 
estará en el anfiteatro del 2 
al 4 de julio. O del no menos 
esperado Kingdom, lo nue-
vo de Agrupación Señor Se-
rrano, 70 minutos en torno 
al mito de King Kong, que 
estará en el Lliure el 4 y 5 
de julio. También conviene reservar 
entradas para ver el 5 y 6 de julio, en 
el Sant Andreu Teatre (puro off), La 
plaza, de El Conde de Torrefiel, es-
trenada esta temporada en el Fes-
tival de las Artes de Bruselas. Vol-
viendo al anfiteatro, el 28 y 29 lle-
ga Carousel en concert, homenaje 
al clásico de Rodgers & Hammer-
stein, dirigido por Daniel Anglès y 
Xavier Torras, con más de 30 mú-
sicos y 40 cantantes, entre los que 
destacan Nina, Ivan Labanda y An-
na Moliner. Y solo una noche, la del 
31 de julio, subirá al Grec Filoctetes, 
de Sófocles, dirigida por Antonio Si-
món, con Pedro Casablanc y Pepe y 
Samuel Viyuela. 

Para contrapesar, cuando apa-
rezcan estas líneas ya habrán co-
menzado (o estarán a punto) los es-
pectáculos que van a permanecer 

un mes o algo más en cartel. Elijo 
y resumo, porque el espacio man-
da. El 26 de junio debió despegar el 
debut de Pere Arquillué como di-
rector con Audiència y Vernissatge, 
las dos piezas breves de Václav Ha-
vel, que estarán hasta el 5 de agosto 
en la Villarroel, con Joan Carreras, 
Rosa Gàmiz y Josep Julien. Del 27 
de junio al 5 de agosto, Mario Gas 
dirige en el Romea Humans (2016), 
de Stephen Karam, una tragicome-
dia familiar ganadora de cuatro pre-
mios Tony, cuyo reparto encabezan 
Jordi Bosch, Maife Gil y Lluïsa Cas-
tell. Por idénticas fechas estará en 
el Goya La resposta (Give Me Your 
Answer, Do!, 1997), de Brian Friel, 
que dirige Sílvia Munt, tras los éxi-

tos de El preu y Les noies de 
Mossbank Road, con un su-
culento elenco: Emma Vila-
rasau, David Selvas, Carme 
Fortuny, Ferran Rañé, Àn-
gels Gonyalons y otros. Del 
28 de junio al 29 de julio, en 
la sala Beckett, Sergi Belbel 

pone en escena Una gossa en un des-
campat, de Clàudia Cedó: una joven 
se enfrenta a la muerte de su bebé 
nonato. Protagonizan Vicky Luengo 
y Maria Rodríguez. Del 28 de junio 
al 15 de julio, en el TNC, lo nuevo 
de Nao Albet y Marcel Borràs: Fal-
sestuff. La muerte de las musas, una 
mezcla de thriller y comedia negra 
sobre un inaprensible falsificador 
de arte que se diría inventado por 
Welles. Arropan a Albet y Borràs 
un reparto internacional, con Jango 
Edwards, Diana Sakalauskaite, Sau-
Ching Wong, Naby Dakhli, Thomas 
Kasebacher y otros. Del 5 de julio 
al 5 de agosto, el feliz transfer (del 
TNC al Poliorama) de uno de los éxi-
tos de la temporada: La importancia 
de ser Frank, la comedia clásica de 
Oscar Wilde, en clave de musical, 
dirigida por David Selvas: del 5 de 

El teatro desborda Barcelona

El Festival Grec ofrece en julio 83 espectáculos, entre los que destacan 
Jan Fabre, Katie Mitchell, Rigola, Mario Gas y Sílvia Munt

Ensayo de Belgian Rules, espectáculo dirigido por Jan Fabre. WONGE BERGMANN

TEATRO

julio al 5 de agosto. Y tampoco hay 
que perderse, del 5 al 29 de julio, en 
la sala Muntaner, el mágico Vania 
montado por Rigola, con Luis Ber-
mejo, Gonzalo Cunill, Irene Escolar 
y Ariadna Gil. 

Del bloque Grec Montjüic he se-
leccionado cinco espectáculos, to-
dos ellos en el Lliure. Del 8 al 10 de 
julio, Là, una nueva entrega de cir-
co y danza de Camille Decourtye 
y Blaï Mateu, en Baró d’Evel. En el 
Espai, la sala pequeña, del 11 al 14 
de julio, La revelació, de Jorge-Ya-
mam Serrano: Javier Beltran, Cris-
tina Gámiz y Xavier Sáez encarnan 
a Julian Assange, Chelsea Manning 
y Eduard Snowden. El 12 y 13, en la 
sala grande, Ombra (parla Eurídice), 
una adaptación del texto de Elfrie-
de Jelinek, a cargo de la directora 
británica Katie Mitchell, con intér-
pretes de la Schaubühne de Berlín. 
El 20 y 21 imagino que habrá tortas 
para ver Belgian Rules, el nuevo es-
pectáculo de Jan Fabre tras las 24 
horas de Mount Olimpus en Madrid. 
En esta ocasión dura 225 minutos, 
trata sobre su Bélgica natal (a la que 
llama Absurdistán) y corre a cargo 
de 15 intérpretes. Y cerrando, el 29 
y 30, The Repetition, Histoire(s) du 
théâtre (I), una indagación de Milo 
Rau y su International Institute of 
Political Murder, en torno al asesi-
nato de un joven homosexual en la 
ciudad belga de Lieja. Los amantes 
de la danza y la música tienen tam-
bién una oferta muy notable, que 
desbordaría esta página. Y una úl-
tima recomendación: yo iría reser-
vando  Lehman Trilogy, de Stefano 
Massini, que Sergio Peris-Mencheta 
dirigirá en el madrileño Teatros del 
Canal (24 agosto a 23 de septiem-
bre), pedazo de función que descu-
brió en el Grec 2016, a las órdenes de 
Roberto Romei, y que Peris montará 
en nueva versión y en clave musical. 

POR RAQUEL VIDALES

�
Cuando el colectivo Teatro Xtremo recibió la 
propuesta de presentar una pieza en el festival 

Clásicos en Alcalá, que se celebra hasta el 8 de julio en 
la localidad madrileña, se pusieron a escudriñar el gran 
maniiesto teatral del Siglo de Oro, El arte nuevo de hacer 
comedias en este tiempo, un ensayo en verso que Lope de 
Vega leyó como discurso para defender su idea de cómo 
debía ser el teatro en su época: un teatro que superase la 
subordinación a los cánones académicos (heredados de 
la Poética de Aristóteles) para acercarse al público de su 
época. “Nunca nos habíamos enfrentado a una obra clá-
sica, nosotros somos un grupo de investigación escénica 
contemporánea, así que lo primero que hicimos al recibir 
la propuesta fue sumergirnos en esta especie de instruc-
ciones de Lope para hacer teatro. Y nos llevamos una gran 
sorpresa, pues el texto reivindica lo mismo que reivindica 
el teatro de vanguardia actual: manténgase atento a su 
momento, engañe siempre el gusto y, donde vea que se 
deja entender alguna cosa, dé muy lejos de aquello que 
promete”, explica Ricardo Campelo, director del colectivo.

Este descubrimiento fue el germen del espectáculo 
que inalmente el colectivo presentará la próxima semana 
en Alcalá, que lleva el mismo título del ensayo de Lope, 
en el que el público asiste a la creación de una comedia 
siguiendo las instrucciones de Lope. Una propuesta nada 
usual, muy alejada de lo que uno suele esperar cuando 
asiste a una representación de teatro clásico, que nace de 
la irme apuesta del festival alcalaíno en sus últimas edicio-
nes por impulsar acercamientos radicalmente contempo-
ráneos al Siglo de Oro español, utilizando los nuevos len-
guajes escénicos para aproximar aquellos textos al público 
de hoy. Precisamente lo que propugnaba Lope: olvídense 
de ideas preconcebidas, superemos la arqueología.

Teatro Xtremo, de hecho, no es la única compañía de 
teatro experimental invitada en Alcalá. Esta noche, por 
ejemplo, puede verse Visita guiada a un autillo de fe N.º 26, 
un trabajo del Laboratorio de Creación Escénica Vladímir 
Tzekov que se plantea como una inmersión en un juicio de 
la Inquisición (reconstruido con actas y textos jurídicos de 
la época) y que se desarrolla en una especie de instalación 
en la que el público es parte activa. Y el jueves próximo se 
estrena Kourtney Kardashian, la ópera, adaptación muy 
libre de Las bodas de Fígaro, que indaga en las convencio-
nes del formato lírico. 

Festival Clásicos en Alcalá. Diversos espacios. Alcalá de 

Henares (Madrid). Hasta el 8 de julio.

Instrucciones 
para superar  
el Siglo de Oro

ARTES VIVAS

El festival Clásicos en Alcalá invita 
a compañías de vanguardia a 
experimentar con el teatro de repertorio

La actriz Iara Solano, en una imagen de la obra 
Kourtney Kardashian, la ópera. ISASI

PURO 

TEATRO
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Travessar el desert del dolor
Una gossa en un descampat

Autoria:Clàudia Cedó
Direcció: Sergi Belbel
Intèrprets: Pep Ambròs, Anna
Barrachina, Queralt Casasayas,
Vicky Luengo i Maria Rodríguez
Lloc i data: Sala Beckett. Festival
Grec (29/VI/2018)

JUAN CARLOS OLIVARES

Amb Llibert, de Gemma Brió,
vam descobrir com es podia en
derrocar un tabú (decidir sobre la
vida o la mort del propi fill nou
nat) amb rigor emocional i trans

cendència dramàtica. Era un text
per mirar cap a la cantonada om
brívola “de les coses que no es di
uen” i il∙luminarla amb franque
sa catàrtica. Ara Clàudia Cedó
ens obliga a mirar cap a una altra
cantonada de l’habitació del do
lor. Un altre racó segellat amb les
teranyines de la por. El temor de
saber i sentir sobre allò que ens
incomoda. Cedó ha escrit, des de
l’experiència, sobre la mort peri
natal i el tràngol d’un part sense
vida.
Una gossa en un descampat és

una complexa comèdia dramàti
ca alliberadora, amb una riquesa

metafòrica en la seva escriptura
que respira la poesia seca de
Marguerite Duras. Autora que
també sembla invocada en el do
exorcitzador de l’escriptura.
L’obra és el ferm desig de com
partir un episodi clau a la vida de
Cedó i la posterior travessia del
desert del desequilibri, amb tota
la duresa i bellesa d’aquest esce
nari. Paisatge que travessa acom
panyada per un alter ego; un Vir
gili bessó, guia del seu purgatori.
Es tracta d’un paper central que
una excel∙lent Maria Rodríguez
fa créixer amb la inquietant per
sonalitat d’un Puck freudià: una
de les grans idees de l’obra, com
lahistòria enparal∙lel de l’estrena
teatral. El teatre, aquest lloc (com
confessa el personatge del direc

tor) que ofereix més certeses que
la vida.
El text més personal, madur i

treballat de l’autora i el retroba
ment amb el millor Sergi Belbel
com a director d’escena. En l’es
pai central (un no lloc que pot ser
tots els llocs imaginables i imagi
nats) de la Beckett, Belbel ha tro
bat el to idoni (com lamúsica ele
gida) perquè el públic connecti
sense escarafalls melodramàtics
amb tots els episodis que condu
eixen a la curació emocional de la
protagonista, des del mateix mo
ment de la concepció fins a l’estè
ril part.Hadirigit el text a la finís
sima frontera entre la comèdia i
el drama per crear l’híbrid per
fecte d’acord amb l’aire canviant
del text.

A més de la fantàstica Rodrí
guez, VickyLuengo, l’altrameitat
protagonista, manté meravello
sament el fil vermell de totes les
estacions del seu viacrucis interi
or i de les personalitats de cadas
cuna de les dones que va ser fins
arribar a la decisió última i des
prés. Estàmolt ben acompanyada
per Xavi Ricart, Anna Barrachina
i Queralt Casasayas, un fantàstic
cor de pells i papers canviants. I
queda el personatge del com
pany. Amb sorprenent naturali
tat, Pep Ambròs integra el paper
de l’homeque reconeix la seva in
capacitat per entendre totes les
dimensions d’un dolor que no
més ella té ancorat al cos i en
l’ànima. Algú que sap com no en
vair el dolor de l’altre.c

CRÍT ICA DE TEATRE

LaUnesco reconeixMedinaAzahara
comapatrimonimundial
La inclusió de la ciutat califal fa de Còrdova el lloc ambmés distincions

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Còrdova torna a fer història. El co
mitè de patrimoni mundial de la
Unesco va decidir ahir, en el marc
de la 42a sessió, celebrada aMana
ma (Bahrain), inscriure el conjunt
arqueològicdeMedinaAzaharaen
la llista del patrimoni mundial.
Amb aquest reconeixement, la ca
pital andalusa es converteix en
l’única ciutat del món amb quatre
declaracions de patrimoni: lames
quita, el centre històric, la Festa
delsPatisi,ara,MedinaAzahara.El
reconeixement es considera una
oportunitat única per ferne pro
moció, però obliga també a un es
forçimportantperquècadasisanys
la Unesco haurà de certificar que
l’estat de conservació que té el que
s’exigeix. “És una gran satisfacció,
per anosaltres.MedinaAzaharaés
un símbol de tolerància i de convi
vència. Aquesta nominació és un
exemple per continuar apostant
pel patrimoni, perquè invertir en
patrimoni és invertir en el futur”,
ha afirmatMiguel Ángel Vázquez,
conseller de Cultura de la Junta
d’Andalusia,presentaManama.
El conjunt arqueològic deMedi

na Azahara, a 8 quilòmetres de
Còrdova, és un dels jaciments més
grans d’Espanya –ocupa unes
112 hectàrees intramurs– i un dels
complexos monumentals més ori

ginals de l’arquitectura andalusina
i l’art islàmic. Avui dia, només es
potvisitarun10%delprimitiucon
junt califal, una ciutat palatina del
segle X que ha mantingut amaga
des i inalterades íntegrament les
seves restes. De fet, la ciutat califal
és una gran desconeguda per al tu
risme. La fama de la Mesquita i la

mala comunicació entre la capital
cordovesa i l’enclavament compli
quen l’arribada. Enfront dels dos
milions de persones que visiten
anualment la Mesquita, només
185.000 es passegen pel jaciment
arqueològic.
Medina Azahara es va fundar

el 936 i entre el 1010 i 1014 va ser

abandonada, demanera que en tan
sols unes quantes dècades va pas
sarde ser símbolde la grandesadel
califaaserdestruïdaperlesguerres
que van posar fi a la dinastia dels
Omeia a AlAndalus. Les vicissi
tuds hanmarcat la història deMe
dina Azahara, la ciutat resplen
dent, construïda per Abderrah

man III continuant la tradició del
mónislàmicquevinculavaladigni
tat califal a la creació de grans nu
clis urbans per abocarhi la màxi
ma esplendor. No es tracta, com
s’ha especulat, d’una ciutat de va
cances, ni d’un caprici del califa.
Era la representació del nou poder
que sorgia al món àrab: Abderrah
man III s’independitzava definiti
vament del califat abbàssida de
l’Iraq i també del poder califal fati
mita, el seuveínordafricà.
Les primeres excavacions aMe

dina Azahara les va començar el
1911 Ricardo Velázquez Bosco, lla
vors arquitecte conservador de la
mesquita. LaGuerraCivil va inter
rompre les feines fins al 1943. A
partir del 1976, amb el canvi de rè
gim, les investigacions s’aturen i el
monument cau en la desídia i

l’oblit, fins que la Junta d’Andalu
sia es fa càrrec del monument el
1985 i es reprenen les feines, tot i
que el lamentable estat del jaci
mentaconsellaabocarseaconser
var i millorar el que ja s’ha tret a la
llumabansquecontinuar ambmés
excavacions. Grans jardins, sales
luxosament decorades, fonts, es
tanys i espectaculars arcades van
fer deMedina Azahara una Versa
lles de l’època, assegura la Conse
lleria de Cultura. Molts autors
àrabs van assenyalar que es tracta
va d’una de les ciutatsmés impres
sionants que s’havien construït
mai.c

AbderrahmanIIIva
simbolitzaramb
l’esplendorosaciutat la
seva independència
d’abbàssides i fatimites

SALAS / EFE

Alguns visitants passegen per les restes deMedina Azahara, declarada patrimoni mundial

COLABORA: 

Patrocinadores

Organizado por

Ayúdanos a seguir ayudando

www.fundacionfc.org - info@fundacionfc.org
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La apretada programación del
Grec permite trazar un itinerario
a través de obras que plasman
abusos de poder, injusticias coti-
dianas, totalitarismos, racismo,
machismo... Sugerimos cinco
muy diferentes entre sí, con len-
guajes teatrales que pasan por el
teatro de texto, por las nuevas tec-
nologías, por la performance, por
la versión de un clásico y por una
apuesta narrativa que juega con
la participación (virtual, diga-
mos) de los espectadores.

'Gentry'
Los vecinos acaban expulsados
de subarrio porque se ha revalori-
zado. Esto se llama gentrificación
y la sufren miles de ciudadanos
de la mismísima Barcelona. Alba
Valldaura, Mariona Naudin y Ire-

neuTranis, el colectivoMosMaio-
rum, igual que hicieron con su es-
pectáculo anterior, sobre el con-
flicto de la inmigración, reprodu-
cenen escena testimonios auténti-
cos de los "gentrificados": sus du-
das, su indignación, su pena.
Mientras el público se vuelve un
elemento escénico más, forman-
do parte de la dramaturgia, los
tres actores/creadores de la obra
interactúan con las imágenes, los
vídeos, los paisajes cambiantes y
la poesía del drama. Teatro docu-
mental y documentado, crítico e
inconformista que ganó el pre-
mio Adrià Gual 2017 para estre-
narse en este Grec. Hiroshima.
Del 7 al 9 de julio.

'Shenzen significa infierno'
El tándem italiano que forman
el dramaturgo Stefano Massini

y el director Roberto Romei
vuelve al Grec y vuelve a hacer-
lo con unmontaje absolutamen-
te crítico con un mundo globali-
zado. Si Lehman Trilogy (en el
Grec 2016) reflejaba la crisis fi-
nanciera mundial, ahora nos
adentra en una fábrica de com-
ponentes electrónicos en China,
donde cuatro obreros tienen
que pasar una serie de pruebas
ante una examinadora sin com-
pasión ni escrúpulos que los so-
mete a una presión psicológica
brutal. Tantarantana. Del 6 al 29
de julio.

'Kingdom'
La Agrupación Señor Serrano ha
creado un estilo propio. Es teatro
pero es mucho más. Juegan mili-
métricamente conmaquetas, con
filmaciones que capturan en di-
recto lo que están narrando a tra-
vés de miniaturas y lo proyectan,
agigantado, sobre grandes panta-
llas. Y con coreografías que oxige-
nan, de vez en cuando, la escena.
Con Kingdom recuperan el mito
de King Kong para orquestar una
crítica feroz al capitalismo y al
consumismo que de este se deri-
va, creando una escenografía caó-

tica, punk, descontrolada. Lliure
de Montjuic. Sala Fabià Puigser-
ver. 4 y 5 de julio.

'La revelación'
Jorge-Yamam Serrano, con la ex-
periencia que le da haber hecho,
por ejemplo,Camargate, sobre las
grabaciones ilegales enun restau-
rante de Barcelona que compro-
metíanpolíticos catalanes, nos su-
merge ahora en el mundo de los
whistleblowers, los filtradores de
información reservada a través
de las redes sociales. Los protago-
nistas son suficientemente conoci-
dos: JulianAssange, ChelseaMan-
ning y Eduard Snowden. A Teatro
de cerca y a la Compañía La rue-
da estos personajes les recuerdan
clarísimamente el mito del loco
que grita la verdad enmedio de la
plaza pública. Lliure de Montjuic.
Espai Lliure. Del 11 al 14 de julio.

'Filoctetes'
Los clásicos, como se sabe, lo son
porque mantienen su vigencia a
lo largo del tiempo. Y Filoctetes
sirve a Antonio Simón y Jordi Ca-
sanovas para hacer esta propues-
ta con todas las referencias que se
desborandelmundo contemporá-
neo: personajes corruptos, traicio-
nes, mentiras, hipocresías, vile-
zas morales... Y los excluidos son
siempre los mismos. Teatre Grec.
31 de julio.

Cinco piezas críticas
con la globalización
en el festival
El teatro crítico con la sociedad actual
destaca en la programación de este año

Preciosa idea la de utilizar esceno-
gráficamente el ocaso en El poe-
ma de Guilgamesh, rei d'Uruk, la
adaptación del poema sumerio
que dirige Oriol Broggi con su
compañía la Perla 29 y que ayer
inauguró el festival Grec en el an-
fiteatro. Una hora antes de lo
usual se inció la función demane-
ra que aún reinaba la claridad y
se brindaba la inédita vista del pú-
blico y el escenario a la luz del
día. Paulatinamente fue oscure-
ciendomientras el espectáculo se
adentraba en la leyenda y losmur-
ciélagos con sus capas sustituían
en el cielo a los vencejos, afilados
como yataganes.

Broggi ha dispuesto la mítica
historia de Gilgamesh, de hace
4.700 años, en un espacio à la Pe-
ter Brook con el suelo lleno de are-
na que cubre algunas ruinas y un
busto de un viejo rey de piedra, y
una alfombra oriental sobre la
que se instalan los músicos. Los
actores lucen ropajes amplios y
empuñan cañas con las que dibu-
jan en la arena o crean figuras. El
director saca enorme partido a la
pared de roca desnuda del fondo
del escenario: evoca la calidadmi-
lenaria de los mitos mesopotámi-
cos y su resonancia telúrica, y
también la estratigrafía arqueoló-
gica. Cuando se hace oscuro se
proyectan imágenes encima.

El espectáculo narra paciente-
mente, como un cuento, la leyen-
da de Gilgamesh, el héroe-rey via-
jero y aventurero, con hechuras
de semidiós, fundador de ciuda-
des, matador de monstruos, edifi-
cador de templos. Con su amigo

Enkidu (capaz de erecciones de
siete días) llevan a cabo proezas
sin cuento (o con bastante ídem).

El espectador poco ducho en
mitología mesopotámica (!) se
pierde un poco con los complica-
dos nombres de los dioses y dio-
sas, sumerios y acadios, pero el
tono del relato de Broggi es muy
didáctico y te van repescando.
Hay que dejarse llevar por el rit-
mo ritual ymágico de la represen-

tación, el fuego que brota de la
tierra, las antorchas, los pozos de
agua, la música orientalizante, la
sensualidad, las voces y los movi-
mientos coreográficos. En última
instancia todo lo que se cuenta,
pese a su aparente exotismo tiene
una resonancia próxima: ¿las ar-
mas prodigiosas de Gilgamesh no
son acaso las mismas que le forja
Hefesto a Aquiles?, ¿su impulsivi-
dad, ferocidad y arrojo no son los

de un Heracles?, ¿no tiene siete
puertasUruk comoTebas?, ¿el di-
luvio del poema no es el de Noé?

Gran velada de teatro, con el
anfiteatro lleno hasta la bandera
y multitud de rostros conocidos
de la política y el arte. Aplausos al
final.

El director del Grec, Cec
Casadesús, expresó ayer poco an-
tes de alzar el telón su satisfac-
ción porque esta edición arran-

que con las entradas agotadas pa-
ra las tres funciones del espec-
táculo inaugural. “Las sensacio-
nes son muy buenas, parece que
la gente está muy interesada, se
están comprando muchas entra-
das y ya hay otros varios espec-
táculos que han colgado el cartel
de completo, como el de Akram
Khan, Xenos”, dijo.

No obstante, Casadesús no
quiere tentar a la suertemostrán-
dose demasiado optimista y re-
cuerda que éste año la programa-
ción tiene un lado de mayor exi-
gencia artística. “El cartel presen-
taun punto más de riesgo. Lo
ejemplifica que abrimos con un
poema mesopotámico y no con
un título de Shakespeare bien co-
nocido. En la programación hay
muchas cosas arriesgadas, inclu-
so en las propuestas de gente de
casa, pienso en el Kingdom de
Agrupación Señor Serrano o Una
gossa en un descampat, de
Clàaudia Cedó, en la Sala Beckett,
con un tema como la muerte de
un bebé antes de llegar a nacer”.

Sobre el impacto de la actuali-
dad en la programación,
Casadesús señala que lo hay sutil-
mente. “Jan Fabre, por ejemplo,
habla en Belgian Rules de la situa-
ción del nacionalismo en Bélgica
y eso resuena enCataluña . Y tene-
mos espectáculos sobre la
gentrificación, la crisis de la de-
mocracia o del capitalismo, y la
postverdad”. ¿Cómo percibe
Casadesús el ambiente de la ciu-
dad en este Grec que empieza?
“La ciudad estámuy agitada. Han
pasadomuchas cosas desde el pa-
sado festival. El atentado de las
Ramblas, el 1-0... Se ha vivido un
terremoto emocional, unos altiba-
jos demontaña rusa. Es difícil de-
cir en qué sentido nos va a influir
todo eso”. ParaCasadesús, “la gen-
te tiene ganas de verano y de qui-
tarse de encima este invierno que
ha sido de aúpa. No se puede hi-
perventilar todo el rato”.

Los tres actores de ‘Gentry’, delante de una tienda de recuerdos.

Los actores de El poema de Guilgamesh, rei de Uruk, en un momento de la obra. / MASSIMILIANO MINOCRI

Gilgamesh conjura el ocaso en el Grec
Oriol Broggi aprovecha el declinar de la luz en el anfiteatro para narrar el viejo poema
sumerio. La inauguración del festival reúne a personalidades del arte y la política

TONI POLO, Barcelona

JACINTO ANTÖN, Barcelona
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se les rebatejaria com a les 
coves de Tito Bustillo. 
Malgrat les advertències 
d’un dels nois de 
Ribadesella perqué no hi 
accedissin, el grup de joves 
espeleòlegs d’entre 16 i 22 
anys, van enllestir el poc 
material que duien per a 
l’aventura i hi van entrar 
sense saber que el que es 
trobarien era un autèntic 
tresor.Empesos per 
l’aventura i les ganes de 
conèixer, van gosar 
desobeir els consells de 
qui els acompanyava i es 
van internar en unes 
cavitats que els 
traslladarien a la 
prehistòria. 

Amb la llum de carbur 
es van anar endinsant en 
la cavitat d’una sima del 
massís d’Ardines. Hi haver 
un degoter incessant que 
acompanyava les seves 
temeroses passes per 
l’interior d’unes galeries 
que com a conseqüència 
del degotall, el terra estava 
ple de fang. Anaven bruts i 
van aprofitar l’aigua de la 
gotera per rentar-se les 
mans i menjar-se un 

Les coves d’art paleoltic 
de Tito Bustillo, a 
Astúries, es van descobrir 
ara fa cinquanta anys, i en 
fa deu que la UNESCO les 
va declarar Patrimoni 
Mundial de la Humanitat. 
Aquesta efemèrides no 
només suposa un bon 
motiu per visitar 
Ribadesella i el seu entorn 
sinó que, sobretot, permet 
recuperar la història que 
hi ha al darrera de com un 
grup de joveníssims 
espeleòlegs va fer la 
descoberta l’any 1968, 
per casualitat. 

La troballa es va fer per 
Setmana Santa, quan vuit 
integrants del grup 
d’espeleología 
Torreblanca es van ajuntar 
amb dos veïns de 
Ribadesella per explorar 
coves pel consell regional. 
Quan enfilaven La Lloseta, 
una cova que ja era 
coneguda com a gruta 
però no pas com a  abric 
de pintures rupestres, es 
van aturar a reposar a prop 
de l’indret llavors conegut 
amb el nom de Pozu’l 
Ramu i que amb els anys 

entrepà. Un dels joves però 
va decidir continuar i es va 
separar del grup. Mentre la 
resta d’espeleòlegs 
s’aturava i feia un mos no 
va ser impediment perqué 
aquell que s’havia avançat 
comencés a adonar-se que 
a les parets hi havia 
pintures.Pintures com les 
que havia vist als llibres, al 
Museu Arqueològic o a les 
mateixes coves d’Altamira. 
Es va posar a cridar, uns 
crits que van retrunyir per 
totes les galeries: «Aquí hi 
ha pintures, aquí hi ha 
pintures!» repetia amb una 
veu prenyada d’il.lusió i 
nerviosisme. Els altres no 
van trigar a anar al seu 
encontre i van poder 
corroborar que, 
efectivament, tot el pany 
de paret estava pintat amb 
escenes diverses amb 
colors vius. Eren pintures 
prehistòriques.  

La Cova de Tito Bustillo 
és un dels millors 
exemples de l’art parietal 
asturià. El dia de la 
descoberta va ser l’11 
d’abril de 1968, un Dijous 
Sant, i entre els joves 
espeleòlegs del Grup 
Torreblanca, hi havia 
Celestino Tito Bustillo, de 
17 anys. La seva mort en 
accident de muntanya poc 
després de la troballa va 
fer que, en honor seu, la 
cova descoberta rebés el 
seu nom.  

Travessada per una llera 
d’aigua, actualment la cova 
té tres accessos. El primer 
és l’entrada natural 
paleolítica de Ardines; el 
segon és l’anomenat Pou 
de la Cerezal, pel qual van 
accedir els espeleòlegs que 
van descobrir la cova, i el 
tercer és un túnel realitzat 
el 1970. Per a l’estudi de la 
cova i les seves pintures 
s’ha determinat l’existència 
de dos sectors: l’oriental i 
l’occidental. Al sector 
oriental es pot apreciar 
l’existència de dos 
santuaris, A i B. 
L’anomenat A alberga 
potser les millors i més 
conegudes representacions 
de la cova, el que es coneix 
com a «Cambril de les 
vulves», representacions 
genitals femenines 
pintades en vermell. I el B, 
està format per conjunts 
d’animals dibuixats amb 
un ombrejat interior. Les 
dues pintures estan 
datades entre el 
Magdaleniense Inferior i 
els inicis del Superior. Els 
dos conjunts estan 
relacionats amb la 
Cuevona, jaciment 
Magdaleniense Inferior 
que va ser separada de la 
cova de Tito Bustillo per un 
despreniment. Al sector 
occidental destaca el Gran 
Panell, amb figures 
pintades en vermell, de 
significat incert, i signes i 
animals en negre. A més, 
s’han trobat figures més 
modernes, gravades, i una 
extensa taca vermella 
sobre la qual s’han pintat 
figures de rens i cavalls, 
amb color negre per al 
perfil i vermell per a 
l’interior. Aquesta última 
part ha estat datada en el 
Magdaleniense Superior, 
cap al 12.400 a. C. No en 
va, va ser Celestino “Tito” 
Bustillo qui va descobrir la 
imatge del cavall 
estampada a la paret. 
Anava de tornada cap a la 
superfície i se li va apagar 
el llum de carbur. Al 
tornar-lo a encendre va ser 
quan va veure, meravellat, 
el cap de cavall. La 
irresponsabilitat que 
havien demostrat a l’hora 
de no fer cas al consell del 
veí de no baixar a les 
coves la vaan tenir al saber 
mantenir silenci. El jove 
grup d’espeleòlegs va tenir 
un actitud responsable i 
van saber guardar el 
secret del que havien 
descobert. Quan van sortir 
de les coves ja era de nit i 
no va ser fins a l’endemà 
que ho van posar en 
coneixement del policia 
municipal del poble 
Aurelio Capín, l’home que 
anys més tard seria el 
primer guia i vigilant de 
les Coves de Tito Bustillo.

La Cova de Tito Bustillo és un dels millors exemples de l’art parietal asturià. EL MUNDO

apartamento de una familia 
neoyorquina. Según dice 
Gas, al cabo de cinco 
minutos ya sabes quién es 
quién. Y sabes que es la clase 
media americana la que 
desaparece en el olvido. En el 
reparto están Jordi Bosch, 
Maite Gil, Miranda Gas, el 
propio Mario Gas...En la 
presentación Mario Gas 
explicó que el nombre 
proviene de un cómic en el 
que los monstruos temen a 
los humanos. 

No creo poder calificarlo 
como pre-Grec, pero sí es un 
espectáculo importante el 
que se estrenó este fin de 
semana el de la finalmente 

descubierta autora 
gerundense Claudia Cedó 
(Banyoles, 1983), 
extraordinaria mujer 
dedicada a la enseñanza 
teatral en su localidad natal, 
enseñanza siempre basada 
en la experiencia y las 
vivencias propias y de sus 
alumnos-actores. Cedó ha 
llegado al teatro a través de 
sus propias experiencias y 
las de los alumnos. Una 
gossa en un descampat, 
dirigida por Sergi Belbel en 
la Sala Beckett, es uno de los 
grandes espectáculos de este 
Grec que no forma parte del 
Grec. En escena, las 
vivencias en directo de una 
mujer embarazada de cinco 
meses que se ve obligada a 
abortar, reproduciendo todo 
el traumático proceso de un 
aborto «natural», como una 
travesía del desierto, 
acompañada del dolor y el 
amor de sus amigos, padres, 
compañero.... es una 
dolorosa y extraña obra que 
nos acerca a una autora poco 
conocida, aquí apadrinada 
por el siempre inteligente y 
brillante Belbel.

Mientras escribo estas 
líneas, la palabra de Havel 
ha pisado y se está ya 
oyendo en La Villarroel. 
Pere Arquillué, nuestro 
excelente autor, se ha 
pasado a la dirección y ha 
sacado del olvido dos obras 
del autor checo: Audiència y 
Vernissage que una tarde 
descubrió en su librería. 
Dice que le llevaron a un 
mundo especial que le 
fascinaba. En la primera, el 
protagonista trabaja en una 
fábrica de cerveza. En la 
segunda, el mismo 
protagonista va a visitar a 
unos amigos que han 
redecorado y modernizado 

su apartamento. La 
pregunta que surge es la de 
la incomunicación y la 
degradación moral de la 
sociedad. Según Arquillué 
hay en Havel una mezcla de 
extrañamiento y 
verosimilitud, una idea de 
juego que le fascina y un 
humor fundamental.  

Otra gran incógnita, es 
decir, otro Grec que no parte 
del Grec oficial del programa 
es el que nos trae el gran  
Mario Gas. También esta 
semana se estrena Humans 
de Stephen Karam en el 
Romea, ganador de cuatro 
premios Tony en 2016. Es  el 
retrato de una sociedad 
sometida a la presión de 
devolver los créditos 
universitarios, la del trabajo 
precario, sin sanidad pública, 
con sueldos 
extraordinariamente altos 
para los directivos, 
contemplado todo desde una 
familia de clase media que se 
tambalea, que no puede 
sobrevivir. La acción  ocurre 
en un piso de Chinatown. 
Todo se desarrolla en el día 
de Accion de Gracias en el 

Mirada teatral  

ARQUILLUÉ, GAS Y LA 
‘DESCUBIERTA’ CEDÓ   

POR MARIA JOSÉ RAGUÉ ARIAS BARCELONA

Història  

EL CAVALL PREHISTÒRIC 
DE TITO BUSTILLO   

PER MARTÍ GIRONELL BARCELONA

La dramaturga Clàudia Cedó. EDDY KELELE

C U L T U R A
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Teatre i dansa

EL TEATRE DE Marcel Borràs 
i Nao Albet vol ser bàsicament 
lúdic. No albira més enllà de la 
sorpresa del suposat enginy que 
es pugui desprendre de cada acció, 
com passa en els espectacles de 
circ convencional. Per aquesta 
parella de joves, ja no tan joves, 
creadors catalans, que han rebut 
un inusitat i continuat suport dels 
teatres públics, el teatre és un joc 

sense límits i sense gaires normes amb el resultat d’uns 
espectacles tan simpàtics com innocus amb l’objectiu 
d’entretenir. Aquest cop s’han fixat en un tema prou actual 
i font de debat artístic com la falsificació de l’obra d’art i en 
concret del mateix teatre en una proposta tan llunyanament 
inspirada en el Falstaff de Shakespeare que d’ell només en 
queda l’engany, que a la fi és la corretja de transmissió d’un 
espectacle on tot és deliberadament fals. 

Una paròdia de referents que van des d’una comèdia 
d’intriga ben escrita, passant per un joc de rol a la manera de 
l’Agrupación Señor Serrano, fins a un còmic musical en clau 
de western clàssic que tanca brillantment el primer acte. 
Lamentablement hi ha un segon acte que allarga sense 
necessitat la funció mes enllà de les tres hores. Entenem, 
però, que vulguin tancar la història i, sobretot, que després 
d’un primer acte ben endreçat amb una dramatúrgia 
cohesionada vulguin tornar als seus esclats performatius 
on tot s’hi val i amb els quals han conquerit el gust dels 
espectadors més joves. La presència del pallasso Jango 
Edwards és una troballa així com l’energia i qualitat de tot 
el repartiment i el bon treball de direcció de Borràs i Albet. 
No ho és el que tots els subtítols, més del 90% de la funció, 
siguin en castellà. Per què? Santi Fondevila

DE QUÈ VA...
La recerca 
d’un misteriós 
productor que 
copia produccions 
teatrals.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Tant pel primer acte 
com per retrobar 
un magnífic Jango 
Edwards.

 TNC. M: Glòries. NitBus: 

N3. Fins al 15 de juliol. 23 €.

Falsestuff
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ESTRENA DE LA SETMANA

VÁCLAV HAVEL CONCEBIA el seu teatre com 
un espai per a la reivindicació ètica. És el tret 
principal de Vanek, protagonista de tres de les 
seves peces breus. Un caràcter autobiogràfic 
que comparteix amb el seu creador la mateixa 
escala de valors i com ell es presenta com 
a intel·lectual represaliat, dissident, que 
guarda com un tresor la defensa de les seves 
idees enfront de les pressions del sistema. 
Coacció que pot ser oberta com a Audiència, o 
subtil com a Vernissatge. En totes dues, Havel 
respon amb les armes del grotesc, amb els 
antagonistes atrapats en el seu absurd kafkià.

Pere Arquillué subratlla en el seu debut 
com a director el to de cruel farsa de les dues 
peces, convertint el protagonista (excel·lent 
Joan Carreras) en un irònic i estupefacte 
observador dels estranys comportaments dels 
seus congèneres. Arquillué força l’humor cruel, 
fins i tot sacrificant la sensació d’amenaça. 
Potser influït per la brillantor amb què Declan 
Donnellan va il·lustrar la bogeria d’Ubu roi, 
aquest díptic porta al límit la caricatura 
corrosiva per fer de la denúncia de vellut un 
ferotge guinyol, molt ben defensat per Josep 
Julien (en un doble paper) i Rosa Gàmiz. 

 Juan Carlos Olivares

HI HA OBRES de teatre que et deixen tocat, 
que fan que surtis de la sala amb ganes de 
trobar la foscor del carrer. Estem parlant 
d’emoció. Aquell estat de l’esperit que et 
provoca regirament d’estómac, una llàgrima, 
una alenada fonda. I això és el que et passa 
quan acaba l’obra de Clàudia Cedó que dirigeix 
Sergi Belbel. Un drama d’una volada poètica 
insòlita, molt ben interpretat, sobretot per les 
dues Júlia protagonistes, Maria Rodríguez i 
Vicky Luengo. 

Podríem trobar-li algun defectet, com el cert 
conservadorisme de la posada en escena, però 
serien minúcies davant d’una peça brillant i 
molt dura sobre com una futura mare s’enfronta 
a la mort del fill que duu al ventre i que Cedó 
ens mostra en paral·lel a l’aixecament d’una 
obra de teatre –m’he quedat amb les ganes 
de veure-la sencera–. La peça puja i baixa, tot 
defugint el sentimentalisme barat, fins i tot et 
fa riure, sempre a la corda fluixa de la vida. El 
millor de tot és com Cedó carrega les tintes 
amb el llenguatge, com fa que parlin les seves 
criatures, a tot el que ens remeten els seus 
mots. Perquè, sí, també hi ha bellesa en els 
descampats, en el dolor.  Andreu Gomila

Audiència/Vernissatge
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Una gossa en un descampat

�����

DE QUÈ VA…
Una farsa social 
i política sobre 
un home amb 
principis.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per comprovar la 
solvència de Pere 
Arquillué com a 
director debutant.

La Villarroel. M: Urgell. 

NitBus: N1, N3, N13, N15, 

N17, N18, N28. Fins al 5 

d’agost. 24-28 €.

DE QUÈ VA…
El drama d’una 
futura mare que 
perd el seu fill.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
La volada poètica 
de l’obra és 
extraordinària.

 Sala Beckett. 

M: Poblenou. NitBus: N7, 

N8, N11. Fins al 29 de 

juliol. 10-20 €.
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autora Clàudia Cedó
retrata, novament,
un retall de vida

amagat. Mira el món des
d’un mirador privilegiat.

L’

Ara, la que decideix situar-
se en un descampat és
una jove amb empenta,
amb ganes de ser mare i
que ha d’assumir allò tan
ingrat de la vida de “les
coses van com van”. El
preciós quadre final, oníric,
que redimeix, indica que
en aprendre d’aquestes
doloroses renúncies hi ha
la Vida en majúscules.

Cedó ha necessitat un
punt de lirisme brut per
expressar el buit del seu
ventre. Ha trobat un cert
consol distanciant-se d’un
fet personal molt íntim
que, en compartir-lo a tra-
vés de l’escena, ha esde-
vingut catàrtic. Ha situat la
trama en un espai ambigu
com acostuma a fer en els
seus muntatges. Hi ha in-

corporat unes imatges
poètiques d’aparent lletjor
que aconsegueix embellir
amb una mirada ferma a la
seva ombra.

Sergi Belbel ha tornat a
dirigir un autor ben jove,
després de l’aventura amb
roc Esquius (Sàpiens, a la
Flyhard). Disposa el públic
a quatre bandes, un espai
més obert. El joc escènic

és metateatral perquè
s’encavalquen els espais, i
es fa broma dels actors
que interpreten molts per-
sonatges diferents. Xavi
Ricart, Queralt Casasayas i
Anna Barrachina fan un
desplegament divertit, di-
nàmic i precís de cada mi-
nipersonatge. Pep Ambrós
és un company enamorat i
preocupat per Júlia i que

mira d’apropar-s’hi. I el
duet Vicky Luengo/María
Rodríguez permet analit-
zar amb bisturí els mo-
ments de tensió, des que
entren a l’hospital amb
unes contraccions als cinc
mesos, a quan surten ha-
vent parit un nen que no
pot plorar. El seu descam-
pat és el lloc on desgranen
les pors i els records. ■

Una gossa en un
descampat
Autora: Clàudia Cedó
Director: Sergi Belbel
Dimecres, 27 de juny (fins al 29 de
juliol) a la Sala Beckett

Teatre vital en majúscules
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Críticateatre Jordi Bordes

Després d’haver fet, l’any
passat, un salt endavant
amb les visites d’Aeros-
mith, Deep Purple i Alice
Cooper, el Rock Fest tor-
narà a viure tres dies in-
tensos de hard rock i hea-
vy metal a Santa Coloma
de Gramenet. Ozzy Os-
bourne i Judas Priest
(avui), Helloween i Dim-
mu Borgir (demà) i Kiss i
Scorpions (dissabte) són
els noms més cridaners de
la cinquena edició, tot i
que en els més de 60.000
metres quadrats del parc
de Can Zamdesfilaran
més de quaranta bandes,
entre les quals també Me-
gadeth, Uriah Heep, Stra-
tovarius, Mojinos Esco-
zíos. Els organitzadors es-
peren reunir, entre els
tres dies, 70.000 especta-
dors.

El retorn català d’Ozzy
El seu estat de forma és
una incògnita, però la visi-
ta d’Ozzy Osbourne –vo-
calista de Black Sabbath i
un dels rostres més icò-
nics del rock dur– acapara
gran part de l’atenció
d’aquesta edició, perquè el
cantant britànic, que tot
just ofereix el seu tercer
concert en terres catala-
nes en cinquanta anys de
carrera, no actua a Barce-
lona des del 1992, quan va
presentar No More Tears
a l’antiga Zeleste. Osbour-
ne s’ha retrobat amb el seu

guitarrista de capçalera,
Zakk Wilde, per a una gira
que, com la que va com-
partir amb Black Sabbath
fa dos anys, s’anuncia de

comiat. Judas Priest, vells
coneguts del Rock Fest,
completen l’oferta d’avui,
que també inclou noms
històrics dels vuitanta
(dècada de referència, se-
gons sembla, tant per a la
organització com per al
públic del Rock Fest), com
Dee Snider, bocamoll can-
tant de Twisted Sister, i
els alemanys Accept.

D’una altra banda, pre-
vistos per dissabte, Kiss
faran a Santa Coloma el
cinquè concert català de la
seva llarga història, del
qual no únicament cal es-
perar èxits com I Was Ma-

de For Loving You i Rock
And Roll All Nite, sinó
també el desplegament
habitual de pirotècnia. Ge-
ne Simmons, colíder de la
banda, ja va assistir al
març a Santa Coloma per
advertir en la conferència
de premsa del festival,
acompanyat per l’alcal-
dessa, Núria Parlon, que
“la farien grossa”. Tot i ar-
ribar a 45 anys d’història, i
a diferència de tants d’al-
tres veterans, Kiss no as-
seguren estar immersos
en una “gira de comiat”.

El Rock Fest tornarà a
tenir dos macroescenaris

units entre si, que tenen
una superfície de 2.600
metres quadrats i una lon-
gitud frontal de 120 me-
tres, xifra que el conver-
teix en l’escenari més
gran que s’instal·la en un
festival a tot l’Estat. El
Rock Fest tindrà també
àrees de restauració i zo-
nes de signatura d’autò-
grafs, i també un tercer
escenari, el Carpa Rock
Tent, en què es faran acti-
vitats paral·leles com ara
karaokes i sessions de dis-
cjòqueis, que posaran el
punt final a cada dia de
festival. ■

Tres dies de ‘heavy’
Guillem Vidal
SANTA COLOMA DE GRAMENET

Ozzy Osbourne, Kiss, Judas Priest i Scorpions, protagonistes del
cinquè Rock Fest, que espera reunir 70.000 persones a Can Zam

Richard Ian Faulkner i Rob Halford, de Judas Priest, en un concert dissabte a Madrid ■  EFE

Ozzy, un dels
rostres més
icònics del rock
dur, no actua a
Catalunya des
del 1992

El pintor Víctor Pérez Pallarés,
un dels principals represen-
tants de la pintura avantguar-
dista durant la postguerra i
especialista en conjunts pic-
tòrics murals i tècniques de
gravat, va morir ahir. Va néixer
a Lleida el 1933, va estudiar
belles arts i es va traslladar a
Barcelona i després a París.
Va ser membre del Grup Co-
gul, amb artistes com Ernest
Ibáñez, Albert Vives, Àngel Jo-
vé i Jaume Minguell. ■ EFE

L’empresari Xavier Cam-
bra (Barcelona, 1963) és el nou
president de la Fundació Enci-
clopèdia Catalana i assumeix
el càrrec després del decés, el
gener passat, d’Antoni Subirà.
L’acompanyarà en la direcció
del grup d’empreses de la fun-
dació el gestor cultural Joan
Abellà (El Pont d’Armentera,
1971), que ha estat designat di-
rector general, el qual prendrà
el relleu a Albert Pèlach, que
ha dirigit l’entitat els darrers 14
anys. ■ REDACCIÓ

L’Ajuntament de
Hull salvarà un
grafit de Banksy

Mor a 85 anys
el pintor Víctor
Pérez Pallarés

EDITORIAL

L’Ajuntament de la localitat de
Hull, al centre d’Anglaterra,
que va ser ciutat de la cultura
britànica el 2017, ha decidit
conservar una obra de Bank-
sy, Draw the raised bridge, que
actualment és en un pont lle-
vadís que ha de ser desmun-
tat per perill d’ensorrament.
Es vol retirar i preservar el
grafit fins que no es pugui
traslladar a un espai proper
on és ara, mantenint el con-
text artístic original. ■ EFE

Xavier Cambra,
nou president
d’Enciclopèdia

ART
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UNA GOSSA EN UN DESCAMPAT
Si heu vist Tortugues: La desacceleració de les
partícules i L’home sense veu, ja sabeu que
Clàudia Cedó posseeix un talent molt especial
i molt notable per parlar amb humor i lúcida
tendresa (i ficant-hi pel mig curiosos experiments
científics o astronautes perduts per l’espai) de
temes tan seriosos com ara la incomunicació o el
deteriorament de la vida en parella quan els seus
integrants porten ritmes diferents. Doncs aquest
cop la Clàudia ha recorregut a una dolorosa vivèn-

cia personal per recordar-nos que fins i tot quan
travessem l’àrid descampat d’aquelles experièn-
cies que no voldríem experimentar mai perquè
ens obliguen a enfrontar-nos cara a cara amb les
nostres més temudes pors, podem acabar trobant
un sentit a les coses que ens colpegen. Això,
encara que hi hagi temes que et poden partir
en dos: de fet, la protagonista d’aquest text es
desdobla a l’escenari gràcies a dues actrius (Maria
Rodríguez i Vicky Luengo) que es van alternant
segons el dia de representació. El tema al voltant
del qual gira l’obra és el d’aquesta inimaginable
conjunció entre vida i mort que porta el nom de
mort perinatal. Però, com diu Belbel, el veritable
tema del text té a veure amb la manera com la
força i la passió poden portar a reconèixer trets
de paradís en el pitjor infern. Cedó, doncs, cons-
trueix des del dolor de la pèrdua una proposta
marcada clarament per la voluntat de superació.
DE CLÀUDIA CEDÓ. DIR.: SEGI BELBEL. INT.: MARIA
RODRÍGUEZ, VICKY LUENGO, PEP AMBRÒS, ANNA
BARRACHINA, QUERALT CASASAYAS, XAVI RICART.
LLOC: SALA BECKETT. PERE IV, 228. METRO:
POBLENOU (L4). TEL.: 932 845 312. DATA: FINS AL
29/7. HORARI: DE DT. A DS., 20.30H; DG., 18.30H.
PREU: 10-20€. 20% DE DTE. • Salabeckett.cat

+ estrenes

Dues actrius per a un sol personatge. KIKU PIÑOL

OMBRA (PARLA EURÍDICE)

D’ELFRIEDE JELINEK. DIR.: KATIE MITCHELL. SCHAUBÜHNE BERLIN. INT.: JULE
BOWE, CATHLEN GAWLICH, RENATO SCHUCH, MAIK SOLBACH. LLOC: TEATRE
LLIURE MONTJUÏC. PASSEIG SANTA MADRONA, 40. METRO: POBLE SEC (L3). TEL.:

932 892 770. 12 I 13/7. HORARI: 20.30H. PREU: 24€. 15% DE DTE.

Feminisme en primer pla
Voleu assistir en viu i en di-
recte a la filmació d’una road
movie les carreteres de la
qual circulen pels túnels in-
fernals? Mitchell ha portat
fins a territoris inexplorats
i amb la màxima sofistica-
ció tecnològica la relació
que es pot establir des d’un
escenari entre la imatge real
dels intèrprets i la seva pro-
jecció virtual. I ho ha fet
servint-se sempre d’aquests
instruments per denunciar

el masclisme, els abusos del
patriarcat i la misogínia la-
tent i/o patent de la nostra
societat amb una contundèn-
cia que ha estat definida de
vegades com pròpia d’una fe-
minista radical. Una defini-
ció que ella, per cert, no rep
pas com un insult, sinó com
unmotiu d’orgull. I també
la seva Eurídice es va sentint
progressivament orgullosa
del camí que ha emprès cap a
la seva autorealització, men-
tre Orfeu intenta arrosse-
gar-la cap a l’altra banda del
riu de la mort; aquest riu que
només et pot permetre tra-
vessar un Caront que, segons
diuen els que ja l’han vist, en
aquesta versió exhibeix una
mirada de zombi a l’altura
de les més aterridores criatu-
res de The Walking Dead.

www.festivalgrec.barcelona

CAROUSEL
EN CONCERT
RODGERS & HAMMERSTEIN
DIRECCIÓ: D. ANGLÈS I X. TORRAS
TEATRE GREC
28 I 29 DE JULIOL

Miquel Fernández, Nina, Anna Moliner,
Ivan Labanda i Diana Roig protagonitzen aquest
espectacle mític en la història del musical.

EL TEXT DE LA PREMI NOBEL
AUSTRÍACA ENS PROPOSA
UNA PERSPECTIVA
RADICALMENT DIFERENT
ANTIMASCLISTA DEL
MITE D’ORFEU
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El compromís
de laMoncloa

Entre les moltes maneres en
quèespodenclassificarelspo
lítics n’hi ha una que podria
ser d’una significació especial

per descodificar la trobada d’ahir a la
Moncloa entre Pedro Sánchez, presi
dentdelGovernespanyol, iQuimTorra,
president de laGeneralitat. Es diria que
elmésimportantperaTorraseriahaver
repetit davant Sánchez el que diu des
quevaser investitpelParlament ihaver
sortit il∙lès de l’entrevista. Mentre que
peraSánchezlaclauconsistiriaahaver
seatinguta lamàximacontencióverbal,
més enllà de les innòcues observacions
paisatgístiques.
L’ocasióhapermèsdiferenciar,d’una

banda, els polítics que se senten com
promesos pel que diuen i procuren no
dir res per evitar incórrer en cap com
promís i, d’una altra, els que consideren
que els compromet allò que escolten i,
en conseqüència, intenten que no es di
gui res enpresència seva, fent, quan cal,
unúsbloquejantde laconversa.
Entre els primers, em venen a la me

mòria desenes d’exemples de pròcers
que s’instal∙len en el laconisme indesxi
frable de l’esfinx o en l’amfibologia de
les cartes pastorals dels clergues. Entre
els segons, hi ha un cas paradigmàtic
que encarna el president FelipeGonzá
lez, que era capaç de parlar de manera
incessantperuntempsindefinitquanes
proposava evitar que el convidat expo
sés el seu cas perquè entenia que el fet
que l’hagués escoltat podria ser adduït
per l’interlocutor com a prova de com
promísambelques’haviaexpressat.
ElreiJoanCarlescristal∙litzaenelsis

tema antagònic. En presència seva s’ha
pogut dir de tot. Així aconseguia assa
bentarse de tot al detall. El problema
venia quan els qui havia rebut deduïen
que l’escolta significava assentiment i
pensavenquehavienquedatautoritzats
aprocedirperextrapolaciófinsitotales
aventuresmésesbojarrades.
Tornant a laMoncloa, Torra ha com

paregut per parlar sense condicions pe
rò dins del camp gravitatori terrestre i
de la vigència de la Constitució. També
deuhavercomprovat, comhasubratllat
un bon amic en el seu telegrama de la
Ser,queelpropòsitd’estarenelcandela
bro és insostenible i que som incapaços
depercebrelavelocitatpermoltaltaque
sigui, només notem les acceleracions.
Continuarà.c

Es valori com es valori el resul
tat de l’entrevista entre Pedro
Sánchez i Joaquim Torra,
veus sobiranistes es queixen

de que s’estan fentmassa concessions a
gestos simbòlics poc efectius. En
aquesta línia, es destaca la declaració
del Parlament català reiterant el suport
a la declaració de ruptura del 9 de
novembre “malgrat l’avís dels lletrats
del Parlament sobre els riscos judi
cials d’aquesta decisió”. En un mo
ment en el qual semblaria dominar la
voluntat de generar un nou consens
polític a Catalunya que facilités el dià
leg amb el Govern deMadrid, la decla
ració del Parlament de Catalunya ho
torna a complicar tot
una mica més, obrint
nous dubtes sobre la vo
luntat real del Govern
de la Generalitat.
De fet, s’ha tornat a

posar damunt de la tau
la l’estratègia de la uni
lateralitat i de la des
obediència que fins ara
ens han portat on som.
I, consegüentment, es
reforça el debat entre
herois i traïdors, que fa
més difícil la cohesió in
terna i més evident la
fragilitat de la situació
actual. Cal insistir que
això es diu i s’argumen
ta des de posicions so
biranistes, quan s’ha ini
ciat aquesta nova etapa
de diàleg amb el Govern
deMadrid.
Realment, tothom sap

el que aquest diàleg pot
donar de si. Seria ab
surd esperarne mira
cles o canvis espectacu
lars. Segurament l’es
pectacularitat s’ha de centrar en el fet
que el diàleg s’ha iniciat. Però res no se
rà possible al marge de la legalitat;
aquesta legalitat –segons la voluntat–
ofereixmolt demarge, però ambuns lí
mits clars, coneguts, evidents. De fet, ja
en tenim una prova ben precisa: el dià
leg, entès com a trobada entre Sánchez
i Torra, s’ha obert; però ha estat com
patible amb un recurs del Govern de

Madrid contra la recent declaració del
Parlament català. Sorpresa? No.
El moment és especialment delicat.

Si les expectatives fracassen, la si
tuació quedarà pitjor del que estava.
L’escenari judicial quedaria reforçat i,
per tant, almargede la iniciativa o con
trol polític. Quan es diu que el que te
nim davant és un problema polític que
s’ha de resoldre políticament, és veri
tat. Però, aleshores, la política s’ha de
fer amb voluntat d’entesa, de pacte,
d’acord. Els gestos simbòlics poc efec
tius no serveixen de res; reiterar el que
ja ha fracassat ho empitjora tot. Fer
política és practicar l’art del que és
possible. I això sembla que s’hagi obli

dat o, en tot cas, s’hi ha
renunciat.
I si, durant uns

quants dies, evitéssim
declaracions? Podria
ser interessant deixar
el protagonisme a les
converses que es pro
dueixin a la taula del
diàleg. Amb discreció,
sense gestos, eficaç
ment. Resolent proble
mes quepoden semblar
petits però que son
l’avantsala dels grans
acords. Amb l’obsessió
de l’eficàcia. L’expe
riència demostra que
només així s’aconse
gueix avançar cap al ca
mí de la negociació. La
discreció és la compa
nya fidel i indissoluble
del pacte.
Certament, és molt

difícil. Dialogar amb
voluntat d’aconseguir
resultats reclama dels
bombers que apaguin
flamarades. Aquests

són també els veritables herois. Inici
alment, no ho semblen. Fins i tot se’ls
critica, però la història sovint ho rec
tifica. En tenim molts exemples i no
tindria sentit que els volguéssim
oblidar.
És un moment molt important. No

s’hauria de sacrificar el que representa
per una gesticulació mal entesa i inne
cessària!

Miguel Ángel Aguilar

Una gossa en un descampat és el
títoldelafuncióqueespotveu
re a la sala Beckett durant
aquest mes de juliol. És una

funció magnífica des de tots els punts de
vista,dirigidaperSergiBelbelapartird’un
text autobiogràfic deClàudiaCedó. Expli
caunamortperinatal,queéslamaneratèc
nica d’anomenar el tràngol de parir un fill
sense vida als cinc mesos d’embaràs. Fins
alsquatremesosunfetusnoviableprovoca
unavortament, però apartir d’un certmo
ment és aconsellable per raonsmèdiques i
psicològiques expulsarlo amb un part
provocat. Parir un fillmort és una parado
xaterriblequecomportaundilemahamle
tià:elsparess’enfrontenaladecisiódeveu
re ono el cos inert de la criatura. Conèixer
el rostre de la persona potencial que es va
perdre quanpesava pocs grams obémirar
cap a una altra banda. L’obra tracta d’una
manera meravellosa aquest dilema, amb
unaforçapoèticail∙luminadora,peròsense

defugir les ombres germinals que actuen
de llavors d’una heura vigorosa anomena
da tabú que pot transformar el futur en un
llocombrívol.L’espaiquesuporta totes les
escenes és una troballa: un descampat ple
dedeixalles, brutícia i immundícies que és
el paisatge mental de la mare obligada a
exercir aquesta maternitat estroncada.
Belbelhadisposat l’escenaaquatrebandes
i el públic es troba integrat a l’estatmental
delaprotagonista,enaquestfonsdepanta
lladesdelqualsaltemal’hospitalonpassen
elsfetsoalteatreontreballadetècnicelpa
re de la criatura. Unametàfora molt orgà
nica que acull el conflicte de la mare es
troncada amb una versió corcó de la seva
consciencia, desdoblada al muntatge en
dues actrius (VickyLuengo iMariaRodrí
guez) que alternen els papers de Júlia i de
Júlia 2 segons si el dia ésparell o senar.Un
monòlegdesdoblatqueaprofundeixen les
pors i lahistòria secretade lamaternitat.
Enaquestdescampathihaunaboiraque

transformaelsobjectesenfantasmagòrics.
Una foscor per onpul∙lula l’ombra amena
çadoraqueterroritza lamareestroncada(i
tambéesparveraelpúblic).Latransforma
ciód’aquestespaipermetvisualitzarelma
teixprocésinteriorqueviuenelspersonat
ges.Quanjoerapetit,viviaenunquartpisa
la plaça Virrei Amat de Nou Barris. L’àvia
Paula, que s’ocupava demi quan els pares
eren a la sabateria, sabia que tenia una ar
ma molt eficaç per neutralitzar les meves
malifetes.M’amenaçavaamb tancarmeal
quartode les rates, unamenade traster in
terior. Allà dins no s’hi havia vist mai cap
rosegador,peròamim’aterriaperquèesta
va fosc. Me l’imaginava ple de monstres.
Verbalitzar, com faClàudiaCedó, unahis
tòria dolorosa significa, simplement, en
trar al quartode les rates i accionar l’inter
ruptor. Encara que no sigui la cambramés
bonica de la casa, és molt millor veurela
que no pas no veurela. Aneu a veureUna
gossaenundescampataquest juliol.

El descampat
i la boira

Els pares s’enfronten al
dilema de veure el cos
inert de la criatura que
ha nascutmorta omirar
cap a una altra banda

E L R UM  R UM
Màrius Serra

Simbolisme i eficàcia

Elsgestossimbòlics
pocefectiusno
serveixenderes;
reiterarelqueja
hafracassatho
empitjoratot;
ferpolíticaés

practicar l’art del
queéspossible

Miquel Roca JunyentPUNT DE VISTA

Arc de
SantMartí

Els joves tenen la fortunadeno
haverho viscut, però hi va
haver un temps en què l’ho
mosexualitat era una male

dicció. Les lleis la perseguien com si es
tractés d’un crim. L’Església la maleïa
fins que el papaFrancesc es vapregun
tar qui era ell per condemnarningú. La
societat marginava l’homosexual, li
tancava portes, el ridiculitzava en pú
blicielmaltractavaenprivat.Alspobles
litiravenpedres.Laparaulamarietaera
un estigma insuportable. I la família en
quèhihaviaunounahomosexual li re
tirava la paraula perquè era una vergo
nya. El llibre Ni pena ni miedo de Fer
nandoGrandeMarlaska és el retrat en
primera persona d’aquest patiment i
aquestamarginació.
El record superficial d’aquesta his

tòria fagairebéèpica lavalentiadeJosé
Luis Rodríguez Zapatero quan es va
atreviralegalitzarelsmatrimonisentre
persones del mateix sexe. Només
Holanda iBèlgicahohavien fet abans, i
només22païsosmésd’arreudelmónes
vanatreviraferhodesprés.Espanyava
ser pionera en el reconeixement d’a
quest dret, que va escandalitzar una
gran part de la societat i va fer que el
PartitPopularpresentésunrecursd’in
constitucionalitat.Id’aixòtampocnofa
tantdetemps: lalleiquevalegalitzarels
anomenatsmatrimonisgaisesva apro
vararafatretzeanys.ARússiaencaraes
considera herois els activistes que van
aconseguir formar la bandera de l’arc
de Sant Martí amb els colors de
samarretes de sis seleccions nacionals
de futbol.
Per això em sembla fascinant que la

Festadel’Orgulld’aquestcapdesetma
na hagi reunit 700.000 persones aMa
drid. Ha estat una gran concentració
humana, pròpia d’esdeveniments com
laDiada o de gransmanifestacions rei
vindicatives. Va tenir un caràcter mul
ticolor, pacífic i festiu. Hi va haver dos
ministres a la capçalera de la marxa,
una cosa mai vista ni imaginada. Tots
elspartits i els sindicatsvanvoler tenir
hi alguna presència, perquè aquesta
també és l’Espanya real. I aquest cro
nista es fa ressó de l’esdeveniment per
què,enelfons,haestatunactedelliber
tat, una celebració dels drets cívics i un
triomf de la tolerància. De la mateixa
tolerànciaquecontinuemreclamanten
lapolíticad’aquestpaís.c

Fernando Ónega



Confesso 
que he patit

‘UNA GOSSA EN UN DESCAMPAT’  
SSALA BECKETT 10 DE JULIOL 

 
“Pariràs amb dolor”, diu la maledicció 
bíblica. Un dolor que s’oblida quan la 
mare acull en braços el nadó que mou 
les manetes. Però, ¿com es cauteritza el 
dolor d’una mare que pareix un nadó 
mort? La mort perinatal, la que es pro-
dueix entre les 28 setmanes de gestació 
i els deu dies de vida, és mes freqüent del 
que podríem pensar. Però són coses de 
les quals no es pot parlar. 

Una gossa en un descampat justa-
ment parla d’una mare gestant que 
afronta la decisió de seguir un embaràs 
amb quasi nul·les possibilitats d’arribar 
a bon port o deixar que la medicina atu-
ri el cor del fetus que ella sent com bate-
ga. Una decisió que va haver d’afrontar 
la dramaturga i psicòloga Clàudia Ce-
dó fa uns mesos i que ella mateixa ha 
convertit en un text teatral rabiosa-
ment emotiu, terriblement tràgic. 

Una catarsi alliberadora 
L’obra ha sigut, doncs, una catarsi alli-
beradora que esmicola el tràngol pel 
qual passa la mare i que al mateix temps 
contraposa i fa convergir el realisme 
dels fets amb la ficció teatral. I que al fi-
nal, paradoxalment, ha donat a llum un 
text colpidor, emocionant i també po-
ètic. Sí, en aquesta gossa hi ha poesia. En 
aquesta tragèdia hi ha esperança, fins i 
tot cops d’humor i, sobretot, hi ha una 
enorme valentia.  

Amb Una gossa en un descampat Clàu-
dia Cedó ha escrit la seva obra més ro-
dona, la més ambiciosa i la més emotiva, 
en la qual mostra també un magnífic do-
mini d’una estructura narrativa gens li-
neal. Tot un encert el de desdoblar el 
personatge protagonista, la Júlia i el seu 
alter ego, per fer paleses les contradicci-
ons i reflexions a les quals s’enfronta la 
dona. Un gran text i una magnífica direc-
ció de Sergi Belbel. El millor Belbel es-
prement tant els elements tràgics com 
la poètica de la funció i que aconsegueix 
colpir els espectadors, que al final de 
l’obra, dempeus, aplaudeixen. Una feina 
amb unes brillants composicions de tots 
els intèrprets. Imprescindible.◆

CRÍTICA

KIKU PIÑOL

TEXT  
SANTI FONDEVILA
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Bryan Ferry 
revisita el  
seu llegat  
al festival  
de Cap Roig 

Després del concert de Bryan Ferry al 
festival Jardins de Cap Roig, alguns espec-
tadors abandonaven el recinte cantant la 
tornada d’Avalon. Altres ho feien amb la 
de More than this, un altre dels èxits del 
pop dels anys 80 associats a la veu sugge-
rent i enigmàtica del britànic. Ferry, tot 
i no despertar mai passions desmesura-
des, ha calat en la memòria col·lectiva de 
diverses generacions amb més profundi-
tat del que es podria pensar, ja sigui com 
a dandi en la seva faceta de crooner new 
wave, ja sigui com a rocker glam com a 
membre dels primers Roxy Music. 

El britànic, de 72 anys, es va decantar 
dissabte per signar un concert retrospec-
tiu on va tirar de fons de catàleg, per a ale-
gria d’un auditori majoritàriament ma-
dur. Al llarg d’un concert que es va allar-
gar més enllà de l’hora i mitja, es va mou-
re dins de la forquilla que comprèn el disc 
homònim de Roxy Music del 1972 –ree-
ditat enguany en motiu del seu 45è ani-
versari– i Mamouna, de la seva etapa en 
solitari, del 1994. Això va suposar que el 
repertori hagués de superar alguns alts i 
baixos per tal de fer conviure el glam rock 
–Ladytron, Stronger thru the years–, el 
rock operístic de butxaca –Bitter sweet–, 
el pop new wave dels 80 –Slave to love, 
Don’t stop the dance– i el pop arty i obscur 
dels 90 —Zamba, Mamouna. 

Tanmateix, la banda de vuit músics 
que l’acompanyava –amb dues coristes 

El britànic va repassar cançons 
de la dècada dels 70, 80 i 90. JOSE  IRUN

Una ‘Giselle’ technicolor
El coreògraf Kader Belarbi accentua la dicotomia entre realisme i romanticisme  
en la seva revisió del ballet presentat al Festival de Peralada

El perill dels ballets clàssics és no cau-
re en la museística, i el coreògraf francès 
Kader Belarbi va donar-li un toc de co-
lor a l’aplaudida Giselle que divendres es 
va presentar al Festival de Peralada, en 
un primer acte realista, brillant i acolo-
rit, i un segon d’ambient fantasmagòric, 
irreal i paorós, típicament romàntic. La 
proposta de Belarbi és acostar-nos els 
personatges fent-los de carn i os. Amb 
decorats i vestuari de Thierry Bosquet 
i Olivier Bériot que ens acosten a les es-
cenes de Pieter Brueghel el Vell, el pri-
mer acte refà la coreografia original de 
Perrot i Coralli en alguns passatges co-
rals, eliminant els clàssics passos a dos 
per escenes de grup, incorporant dos 
borratxos i reconvertint les danses cor-
tesanes en pur estil neoclàssic. El resul-
tat és distret i en alguns moments ens re-
met als musicals del Hollywood més tec-
nicolor de Siete novias para siete herma-
nos i dansísticament a Mats Ek. 

A nivell expressiu, la pantomima ori-
ginal s’incorpora a la dramatúrgia però no 
acaba de veure’s natural i només ens aca-
bem creient la interpretació de Natalia de 
Froberville, una ballarina que té totes les 
qualitats per fer una Giselle fresca, frà-
gil, innocent i dolça, de tècnica perfecta, 
en intens pas de la desil·lusió a la bogeria 
d’amor i de mort, sota unes grosses gotes 
de pluja que no van anar a més. 

Mantenint-se en la pura tradició del 
ballet, el segon acte sembla sorgit d’un 
gravat del Romanticisme, amb el bosc 

boirós que la lluna transforma en irre-
al i les fantasmagòriques willis –esperits 
nocturns del bosc– apareixent entre els 
arbres amb llargs tutús blancs i cobertes 
amb vels. Belarbi accentua el temor dels 
vilatans davant unes willis implacables, 
perfectament alineades i capitanejades 
per Alexandra Surodeeva, que interpre-
ta una reina Myrtha imperial i autorità-
ria, hieràtica i mortuòria, que porten 
l’enamorat Hilarió, en una intensa in-
terpretació de Rouslan Savdenov, a la 

El Ballet du Capitole de Tolosa va presentar una relectura de Giselle a Peralada. TOTI FERRER

mort. Les escenes d’amor del penedit 
Albretch davant la tomba de Giselle li 
donen cos a un jove Ramiro Gómez Sa-
món que, si a la primera part no va des-
tacar, a la coda final ens va obsequiar 
amb una innovadora i dificilíssima vari-
ació de 32 entrechasis perfectes i impac-
tants. La nit la van tancar els aplaudi-
ments d’un públic incondicional a la 
dansa, i més tenint en compte que a Pe-
ralada feia anys que no es veia un ballet 
clàssic en tota la seva esplendor.◆

TEXT  
MARTA PORTER

TEXT  
OLGA ÀBALOS

que van suplir algunes debilitats de la 
veu de Ferry– va aconseguir superar el 
repte amb un so que, tot i buscar una 
certa sofisticació vuitantera —ai, els sa-
xos amb reverberació de Jorja Chal-
mers—, mantenia el pols del present 
amb la contundència pròpia del rock. La 
delicadesa, però, la van reservar per a 
Avalon i More than this, molt aclama-
des. Tant com Jealous guy, la versió del 
tema de John Lennon que va tancar el 
concert i va deixar molta gent amb ga-
nes de seguir taral·lejant fins a casa.◆
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CATALUÑA

Como lugar de ocio cuando al fi-
nal de la Edad Media era propie-
dad de la familia del rico merca-
der y banquero Galzeran de Gual-
bes que llegó a ser miembro del
Consell de Cent. Comomasía agrí-
cola, sobre todo de viñedos, entre
los siglos XIX y XX, cuando acabó
rodeada de industrias, como Fo-
mento de Obras y Construcciones
que en 1922 instaló allí sus ofici-
nas y el almacén de los adoquines
que se emplearon en las calles del
Eixample. Y finalmente, como se-
de de entidades culturales desde
que en 1984 lo compró el Ayunta-
miento de Barcelona. LaTorre del
Fang, un edificio histórico que
hunde sus raíces al menos al siglo
XIV, situado en la esquina de la
calle del Clot con la de Espronce-
da; en la frontera entre SantMartí
y Sant Andreu, y catalogado como
bien cultural, ha tenido siempre
una vida convulsa y al límite, tan-
to por el avance y crecimiento ur-
banístico de la ciudad, como por
estar construida con un material
tan débil como el que le da nom-
bre. Pero el destino de esta cons-
trucción cambiará después de
que todos los grupos municipales
aprobaran el pasado martes crear
una comisión para detener su de-
terioro y dotarla de un enésimo
uso, seguramente social.

Desde hace una década esta
masía, una de las 30 que tuvo Sant
Martí, está abandonada y cerrada
a cal y canto, con sus bellas venta-
nas góticas cegadas. Pero eso no
ha impedido que sus muros ha-
yan acabado llenos de grafitis y
que, desdehacemeses, esté ocupa-
da por una decena de personas
que se dejan ver cuando salen o
entran con sus carros cargados de
trastos o se asoman por alguna de
las ventanas que dan al solar situa-

do junto a las vías y al puente de
Santiago Calatrava.

Cuando comenzaron las obras
para la estación del AVE, el edifi-
cio estuvo a punto de demolerse
ya que ADIF situó el túnel de ata-
que de la tuneladora debajo. La
presión vecinal consiguió impedir-
lo y se pensó en desmontarla pie-
dra a piedra para volverla a mon-
tar después. En 2009, el edificio
acabó suspendió en el aire, me-
diante unos gatos hidráulicos,
mientras se excavaba y construía
debajo. Luego se dejó caer, en una
operación que tuvo un sobrecoste
de cincomillones de euros que pa-

gó la entidadpública. Desde enton-
ces, haya gobernado quien haya
gobernado: CiU, PSC o Barcelona
en Comú, no se ha hecho nada.

La comisión que se creará, tras
la aprobación de la propuesta del
grupomunicipal del PDeCAT, esta-
rá formada por representantes de
los distritos, el Icub y las entida-
des vecinales y culturales del en-
torno.Definirá sus usos, el proyec-
to de remodelación y su puesta en
funcionamiento. “El edificio está
dentro del recinto de las obras y
no se puede hacer una interven-
ción abierta, pero si evitar que se
degrade más. Por eso pedimos
que se preserve”, explica Jaume
Ciurana, portavoz del PDeCAT,
que recuerda que cuando él era
concejal con Xavier Trias se bara-
jó musealizar allí el mosaico que
apareció durante las excavacio-
nes de la villa romana del Pont del
Treball Digne. “Pero no había es-
pacio suficiente y al ser un bien
cultural no se pueden modificar
las estructuras”, explica Ciurana.

400 metros útiles
Los 400 metros cuadrados útiles
del edificio son otro de los proble-
mas de la Torre, tal y como recor-
dó el comisionado de Cultura,
Joan Subirats, el martes: “Más
allá de la propia singularidad del
edificio y su valor patrimonial, el
edificio tiene un difícil encaje pa-
ra una entidad o un equipamien-
to. La parte útil es muy pequeña y
el nivel de inversión esmuy alto”.

Desde el distrito de Sant An-
dreu añaden que lo primero es
que el edificio se desocupe. “El 20
de junio se incoó expediente de
recuperación y el 9 de julio se in-
formó a las personas que viven
allí que tienen que abandonarlo.
Tienen 10 días para presentar ale-
gaciones”. También han pedido
un informe para ver el estado de
las estructuras. “Hay que conse-
guir revertir la situación actual”,
insisten. No hay calendario ni pre-
supuesto para el proyecto, pero sí
que se hará “con el consenso total
de los vecinos de Sant Andreu, co-
mo no puede ser de otra forma”.

El gallego Belisario Pazo es,
desde hace tres años, propie-
tario del restaurante La Fac-
toría, situado enfrente de la
Torre del Fang. “Siempre la
he visto cerrada. Nos vendría
de perlas que le dieran un
uso, a mí y a todo el barrio, y
que hubiera algo de vida,
porque ésto se ha quedado
sin nadie que quiera venir a
hacer nada aquí”, asegura.
“Toda esta zona está cargada
de historia. En la puerta de

esta misma casa hubo un
abrevadero para que bebie-
ran los caballos de los carre-
teros que venían por el cami-
no real desde Mataró y Sant
Andreu de Palomar hasta el
Portal Nou de las murallas
de Barcelona”, explica, mien-
tras señala las cuatro losas
de hormigón que están en
medio de la acera y que ta-
pan el pozo de agua. “Sería
bueno que trajeran el pasado
al presente”, remacha.

Parir un bebé muerto. La trau-
mática pérdida de un hijo nona-
to, brutal experiencia que su-
frió en carne propia la drama-
turga catalana Clàudia Cedó, se
hace visible en escena con toda
su carga emocional en Una gos-
sa en un descampat. Sin senti-
mentalismos ni excesos, el mon-
taje dirigido por Sergi Belbel
que puede verse en la Sala Bec-
kett hasta el 29 de julio es puro
teatro de emociones que sacu-
de al espectador por la fuerza
de las interpretaciones. Vicky
Luengo y Maria Rodríguez se
dejan la piel en el personaje
protagonista, que se desdobla
en Jùlia y su conciencia.

Estamos hablando de un
acontecimiento teatral de los
que dejan huella. Así de duro y

potente es el texto de Clàudia
Cedó. La autora de Tortugues:
la desacceleració de les partícu-
les da un paso gigantesco en su
carrera con un drama que sa-
cude al espectador y lo mantie-
ne con el corazón encogido has-
ta el liberador final. Drama
que nos habla del duelo, del
proceso de aceptación y supe-
ración, y también del afecto,
del amor y la confianza en la
pareja como antídoto contra la
desesperación.

Sergi Belbel consigue darle
el ritmo, la intensidad y el tono
de veracidad que late en una
obra tan bien escrita como per-
fecta en su arquitectura inte-
rior, con una trama paralela
que nos muestra la relación de
una actriz y un director de esce-
na en los ensayos finales de un

montaje en el que trabaja como
técnico de luces Pau, el marido
de Júlia, que sufre con ella dra-
máticas horas en el hospital, en-
frentados al trance de decidir si
seguir adelante con un embara-
zo de enormes riesgos —el bebé
solo tiene cinco meses cuando
todo se complica— o asumir un
parto letal.

Intercambio de papeles
En un sensacional tour de force,
basado en la absoluta complici-
dad, Maria Rodríguez y Vicky
Luengo asumen las dos almas
teatrales del personaje protago-
nista, Júlia 1 y Júlia 2 (su con-
ciencia). Para afianzar sus la-
zos internos, alternan su come-
tido: en las funciones en días
impares Luengo hace de Jùlia 1
y Rodríguez de Júlia 2 y en los
pares intercambian papeles.
Ese duelo agotador sostiene un
juego de tramas paralelas que
convergen con precisión y rea-
lismo en un montaje dirigido
con mano maestra.

La credibilidad de los perso-
najes es mérito de la sinceridad
del texto y el talento de un buen

equipo de actores. Pep Ambròs,
Anna Barrachina, Xavi Ricart y
Queralt Casasayas interpretan
todos los papeles (padres de
Júlia, doctoras y enfermeras,
actriz y director) en un trabajo
sin fisuras y con golpes de hu-
mor que dan respiro al podero-
so in crescendo dramático.

La sensacional escenografía
deMax Glaenzel, que sin necesi-
dad de cambiar nada nos trasla-

da de la habitación del hospital
al descampado y al escenario
del ensayo, es una de las claves
del éxito. También lo son la ilu-
minación de Kiko Planas, el es-
pacio sonoro de Jordi Bonet y
el vestuario de Mercè Paloma,
suma de sensibilidades en una
mágica atmósfera que, literal-
mente, termina haciendo levi-
tar las emociones. No se lo pier-
dan.

Teatro de emociones
‘Una gossa en un descampat’, de Clàudia
Cedó, conmociona la Beckett bajo la
dirección de Sergi Belbel

Una zona cargada de historia

Enésima vida para la Torre del Fang
El Ayuntamiento acuerda, por unanimidad, rehabilitar y dar uso al histórico edificio
del siglo XIV de la Sagrera, abandonado hace una década y ocupado en la actualidad

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

La Torre del Fang, junto a las vías del tren, con una de las personas que la ocupa. / ALBERT GARCIA

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

Los actores protagonistas de la obra. / KIKU PIÑOL
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M I R A R

teatre

EL BATEC MÉS  
COMMOVEDOR
Entrem en la ment de Clàudia Cedó. El duel pel 
fill no nat. ‘Una gossa en un descampat’ colpeja  
a la Sala Beckett. Brillantíssima catarsi. Dolor, 
esperança. La vida i la màgia del teatre

¿D 
urant quant de temps has de plorar un 
fill mort? Clàudia Cedó, dramaturga, di-
rectora i psicòloga, va haver d’enfrontar-
se a aquesta i altres esquinçadores pre-
guntes que acompanyen la tràgica 
experiència de la pèrdua, en el seu cas 

M I R A R
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perinatal. Com ja van fer Gemma Brió i Nor-
bert Martínez a Llibert, va decidir obrir el seu 
cor i explicar-ho, de manera brillantíssima, en 
l’autobiogràfica Una gossa en un descampat, 
que acull la Sala Beckett fins al 29 de juliol. 
Commovedora immersió en les ferides més 
profundes de l’ànima humana, l’autora –i 
psicòloga– aconsegueix el sa equilibri entre el 
dolor punyent i la necessitat de tancar el duel 
i seguir endavant. No és fàcil, però d’això es 
tracta, i Cedó ens mostra el camí sense caure 
en l’esquer lacrimogen.  
 Ira, tristesa, culpabilitat, abandonament, 
esperança, il·lusions... A aquesta muntanya 

russa de sentiments, tremendament 
durs però tractats amb un alt vol poètic 
i amb escletxes per a l’humor, puja un 
espectador colpejat per la veritat que 
transmet el magnífic repartiment. Maria 
Rodríguez i Vicky Luengo alternen es-
plèndides els papers de la Júlia i la seva 
veu interior, un desdoblament antagònic 
–sofriment i ràbia versus esperança– 
que alleugereix el drama (també hi ha 
rialles a la platea) i potencia el joc teatral. 
 Aquesta gran troballa permet treure a 
combat tots els dubtes, els retrets i els 
desitjos de la noia, començant per la de-
cisió crucial: continuar amb un embaràs 
de risc o apaivagar el batec del fill de-
sitjat, i una altra d’igualment clau: veure 
o no veure el nadó mort. Negació o ac-
ceptació.  
  
   EL VENTRE  DEL  TEATRE 
Arrodoneix aquesta història de supera-
ció la molt dinàmica i poètica posada en 
escena de Sergi Belbel, apuntalada per 
la màgica escenografia de Max Glaent-
zel, els efectes sonors i la il·luminació 
que construeixen l’oníric descampat del 
títol, espai mental de la protagonista en 
què irrompen les seves pors, els seus 
fantasmes, en forma de pertorbadores 
ombres.  
 Sobre l’evocadora sorra de rebutjos 
(plàstics, pneumàtics, fars..., rastres de la 
vida), s’entrecreuen dues trames realis-
tes:  el relat discontinu principal,  que 
comença amb l’arribada de la Júlia a 
l’hospital amb problemes en el seu em-
baràs als cinc mesos de gestació, i, en 
paral·lel, el ventre del teatre:  el treball i 
les relacions entre bastidors. Els 
flashbacks enriqueixen la narració, en 
què també brillen una formidable Anna 
Barrachina i la resta de l’elenc: Pep Am-
bròs (la parella de la Júlia), Xavier Ricart 
i Queralt Casasayas. 
 L’autora de la premiada Tortugues: la 
desacceleració de les partícules i L’home 
sense veu es consagra amb aquesta va-
lenta i aclamada peça, un cant a la vida 
i al teatre amb què l’acte escènic adqui-
reix tot el seu sentit. L’art de compartir, i 
celebrar, la vida. —

EL+
Al brillant text i muntatge 
s’uneix un gran elenc, 
amb unes magnífiques 
Maria Rodríguez i Vicky 
Luengo.

EL-
Costa en algun  
cas seguir els actors 
quan estan en  
l’extrem oposat  
de la sala.

Imma Fernándezifernandez@elperiodico.com

Una gossa en un 
descampat 
Sala Beckett 

Autora 
Clàudia Cedó  

Direcció 
Sergi Belbel 

Repartiment 
Maria Rodríguez, Vicky 
Luengo, Pep Ambròs, 
Xavier Ricart, Queralt 

Casasayas
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Un moment de Xenos, d’Akram Khan. JEAN LOUIS FERNANDEZ / FESTIVAL GREC

El Grec perd un 6% de 
públic i ajustarà l’oferta
El festival, que ha aplegat 114.281 assistents, reduirà el 
nombre d’obres i d’espectadors per “cuidar els artistes”

El festival Grec va tancar ahir la 42a edi-
ció amb 114.281 espectadors, un 6% 
menys que l’any passat. Es tracta d’una 
reducció lligada, en part, al fet que 
aquest any s’han programat menys es-
pectacles (se n’han fet 84, mentre que el 
2017 van ser 102) i que respon al model 
de festival que vol impulsar el director, 
Cesc Casadesús. “Reduir espectacles i 
espectadors és bo, perquè ens permet 
cuidar els artistes i la producció local”, 
afirma Casadesús, que defensa que 
“aquest any, artísticament, el festival ha 
pujat un graó”.  

Les propostes del Grec situades als 
teatres de Montjuïc són les que han tin-

gut, en termes generals, més bona rebu-
da. En total, els muntatges ubicats en 
aquest espai han tingut un 89% d’ocu-
pació, una xifra mai aconseguida fins 
ara i que és deu punts superior a la de 
l’any passat. Entre les obres que han 
aplegat més assistents hi ha espectacles 
internacionals com Pine Smoke, de 
Cloud Gate Dance; Xenos, d’Akram 
Khan; Belgian rules, de Jean Fabre, i Mi-
nuit, de Yoann Bourgeois. Tots han tin-
gut entre un 98% i un 99% d’ocupació i 
han reunit al voltant d’un miler d’espec-
tadors excepte en el cas de Pine Smoke, 
que es va representar al Teatre Grec i va 
atreure més de 4.000 persones.  

La programació situada a la resta 
d’espais de la ciutat ha tingut menys 
ocupació que en anys anteriors (un 

El Cervantes 
vol impulsar 
les llengües 
cooficials

El nou director de l’Institut Cervantes, 
Luis García Montero, va prendre ahir 
possessió del càrrec amb un discurs en 
què va assegurar que treballarà per di-
fondre “les cultures de les nacionalitats 
i regions que integren la nació espanyo-
la”. Aquestes paraules segueixen la línia 
de les declaracions que va fer a finals de 
juliol després de l’anunci del seu nome-
nament. Aleshores García Montero va 
dir que el Cervantes entrava en una “no-
va etapa” en què s’impulsarien les llen-
gües cooficials. Per donar suport a 
aquestes afirmacions, l’Institut Ramon 
Llull va assistir ahir a la presa de posses-
sió del nou director. “Aplaudim el dis-
curs inclusiu i positiu de García Monte-
ro, però volem que es tradueixi en fets. 
Altres vegades ja hem sentit paraules en 
aquesta direcció i després no s’han com-
plert”, afirma el director de l’Institut 
Ramon Llull, Manuel Forcano, que diu 
que estan “cansats d’incompliments” i 
insisteix en la necessitat d’ampliar els 
pressupostos destinats a promocionar 
les llengües cooficials.  

Durant el seu discurs, García Monte-
ro va assegurar que “somia” a obrir cen-
tres de l’Institut Cervantes a Washing-
ton i Miami, com també estendre la di-
fusió del castellà a l’Àfrica subsaharia-
na i a l’Àsia. Per assolir aquests 
propòsits, el director va demanar al go-
vern espanyol “una mica d’oxigen no 
només per complir les tasques encoma-
nades, sinó també per tractar amb dig-
nitat el patrimoni humà de la institu-
ció”. García Montero va acabar el dis-
curs recitant el seu poema Un idioma, 
en què reivindica les paraules i diu que 
són “un lloc de resistència contra 
aquesta berganteria postmoderna i agò-
nica anomenada postveritat”.◆

TEXT  
N.J.

TEXT  
NÚRIA JUANICO

59,49%). Els muntatges locals amb més 
èxit de públic i de crítica han sigut Una 
gossa en un descampat, de Clàudia Ce-
dó, a la Sala Beckett; Vània, d’Àlex Rigo-
la, a la Sala Muntaner; Falsestuff, de 
Nao Albet i Marcel Borràs, al Teatre Na-
cional, i La plaza, d’El Conde de Torre-
fiel, al Sant Andreu Teatre. En aquests 
casos, les ocupacions se situen entre el 
84% i el 98%. 

Més funcions de cara al 2019 
“Els artistes locals han fet un salt en 
qualitat artística i en talent. Si això vol 
dir fer menys espectacles i menys es-
pectadors, l’any vinent anirem cap aquí 
si els polítics em deixen”, subratlla Ca-
sadesús, que treballarà perquè les pro-
postes programades “tinguin més pre-
sència, és a dir, més funcions al festival”. 
El director del Grec també precisa que 
s’ha reduït lleugerament l’edat mitja-
na dels espectadors (situada enguany 
en 42 anys) i que s’ha incrementat el pú-
blic local, xifrat en un 82% en aquesta 
edició (la passada va ser del 76%). A 
més, el Grec ha acollit activitats pa-
ral·leles gratuïtes que han reunit més de 
6.000 espectadors. Així mateix, el festi-
val ha venut 107.451 entrades, prop de 
3.000 més que l’edició del 2017. 

En paral·lel, Casadesús destaca que 
en aquesta ocasió hi ha hagut una apos-
ta més àmplia de produccions interna-
cionals i que el festival s’ha consolidat 
com “un agent actiu a la ciutat” a l’ho-
ra d’impulsar coproduccions. Per la se-
va banda, el comissionat de Cultura, Jo-
an Subirats, considera que el Grec és 
“cada vegada més referent i prescriptor 
d’espectacles internacionals impor-
tants” i posa èmfasi en la presència del 
públic jove que, diu, “cada vegada té més 
interès per ser-hi”. 

A banda de seguir impulsant un mo-
del de festival “amb menys paraigües i 
més discurs”, el director va avançar ahir 
per on aniran els trets la pròxima edició. 
El festival s’ha fixat enguany en l’Àsia i 
ha explorat el diàleg entre Orient i Oc-
cident a través dels espectacles progra-
mats. Seguint amb la idea de recórrer 
el món i tenint en compte que en aques-
ta edició el Grec ha arribat fins a Singa-
pur, Casadesús prepara per al 2019 un 
viatge escènic que arrencarà a Melbour-
ne, a Austràlia, i acabarà a Nova York, 
als Estats Units.◆
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Brutal pallissa de Milo Rau

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

Un crim salvatge, inexplicable. Ihsa-
ne Jarfi va ser apallissat i abandonat 
agonitzant el 2012 per quatre joves 
més a Lieja (Bèlgica). Milo Rau, perio-
dista, dramaturg i cineasta, ha tor-
nat a colpejar consciències portant a 
escena aquest acte vil en la colpidora 
L’assaig (Lliure). ¿Com representar la 
violència real en el teatre? Vet aquí 
la qüestió que inquieta aquest bri-
llant explorador del mal –Hate ra-
dio, Five easy pieces– que aborda ara 
de forma explícita, amb la brutal pa-
llissa en directe. Una representació 
d’un fet violent que esgarrifa la pla-
tea per més que Rau s’entossudeixi a 
insistir en els mecanismes teatrals 

CRÒNICA La magistral i colpidora ’L’assaig’ sacseja el Lliure

per a la simulació –mastegots inclo-
sos– en el que resulta una classe ma-
gistral del poder de l’art dramàtic. 

 
SILENCI  TENS / La naturalesa fingida i 
temporal de l’escena (capaç d’invo-
car els morts), la mentida del dolor i 
de la mort, no evita que afecti el pú-
blic, sumit en un silenci tens i acla-
parador només tallat per algun cop 
d’humor.  

El ritual fictici inclou un càsting  
–amb dos actors aficionats, un repar-
tidor i una passejadora de gossos, en 
l’elenc. Rau, que enfonsa les arrels 
del crim en el context d’atur i declivi 
de Lieja, ens apropa a la tragèdia des 
de múltiples perspectives i amb do-
bles recreacions (teatral i fílmica). 

Parlen els pares, l’exnòvio i un dels 
botxins, Wintgens, mirall dels vo-
yeurs espectadors: es va limitar a veu-
re i vomitar mentre els seus col·le-
gues clavaven els cops. A aquest rol 
que juga la platea, la societat, apun-
ten les paraules de Mouawad (Seuls) 
en el commovedor final. Tom Adjib 
(Jarfi) canta Cold song i damunt d’una 
cadira, amb una soga al coll, inter-
pel·la els presents perquè decideixin 
salvar-lo o deixar-lo morir. 

Abans, les puntades de peu a Jarfi 
i a l’estómac dels presents en la recre-
ació de l’infame acarnissament d’uns 
homes que van treure, no se sap gaire 
bé per què (tot i que s’ha parlat de 
crim homòfob), la bèstia que porta-
ven dins. Brutal Milo Rau. H

Lucky 
Chops, la 
xaranga 
ianqui

ROGER ROCA 
BARCELONA

La xaranga funk de Lucky Chops 
ja estava en marxa, però a les por-
tes del Coliseum la cua encara en-
vaïa el lateral d’una Gran Via tenyi-
da de negre i groc per la vaga del ta-
xi. Per a qualsevol artista, comen-
çar un concert quan el públic enca-
ra no s’ha assegut seria un menys-
preu. Però Lucky Chops estan fets 
per a tot. Es van fer un nom actu-
ant al metro de Nova York, Youtu-
be els va donar l’empenta i ara gi-
ren per clubs, festivals i sales de tot 
el món. Taules d’escenari o rajoles 
del metro, l’entrega de la brass 
band de Nova York és la mateixa. 
Comencen al crit de «¿qui vol fes-
ta?» i no afluixen fins al final.  

Vestits com si vinguessin d’una 
festa de platja dels 80, saxofonis-
tes, trompetista, trombonista i tu-
bista van saltar, van ballar i van 
enganxar una cançó amb una al-

tra amb una energia i precisió ad-
mirables. I tot i que les butaques 
no convidaven a deixar-se anar, se 
les van enginyar per intentar que 
el públic s’oblidés de la barrera 
que separava platea i escenari: ara 
picar de mans amb la persona del 
costat; ara, braços amunt; tothom 
a moure el cap. Amb el públic asse-
gut, era estrany.  

Va sonar Heart of glass de Blon-
die, en van fer una de Daft Punk i 
una altra de Spice Girls, però tot i 
que Lucky Chops es van fer popu-
lars per les seves versions, avui 
aposten per un repertori propi que 
gairebé ningú coneix però que 
funciona. Les seves peces, amb me-
lodies senzilles i arranjaments 
amb ganxo, no van desentonar al 
costat d’I want you back de The 
Jackson 5 o I feel good de James 
Brown. El que demanava el cos era 
ballar, però a excepció de mitja 
dotzena de fans que seguien el rit-
me als passadissos, ningú es va ai-
xecar fins al final. Llavors sí, una 
versió de Danza Kuduro, èxit de Don 
Omar que va ser cançó de l’estiu, 
una picada d’ullet a l’infal·lible Eye 
of the tiger, el clàssic Funkytown i el 
teatre va ser una festa. Llàstima 
que la festa comencés tan tard. H

Famosos per les 
seves versions,  el 
seu repertori propi 
és poc conegut 
però funciona

CRÒNICA La ‘brass band’ 
va inaugurar el Mas i 
Mas Festival al Coliseum

BALANÇ POSITIU

El Grec suma públic local  
i espectadors més joves
Un total de 114.281 persones assisteixen als 84 espectacles del festival d’estiu

prioritzar «la claredat i coherència 
dins de la programació». 

Per al director també és molt sa-
tisfactòria la bona resposta que han 
tingut les apostes més arriscades 
del festival, com és el cas de Falses-
tuff, de Nao Albert i Marcel Borràs, 
que es va poder veure al TNC i va te-
nir un 95,3% d’assistència, o Una 
gossa en un descampat, de l’autora re-
sident a la sala Beckett Clàudia Ce-
dó, que va aconseguir un ple del 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

M
enys espectadors però 
més públic local i jove. 
Aquest és el balanç del 
Festival Grec, que 

abaixa el teló d’una edició que el 
seu director, Francesc Casadesús, 
considera positiva. «Ja sé que no és 
habitual, però no busco les xifres», 
afirmava ahir en roda de premsa. 
Mentre afegia: «Prefereixo continu-
ar cuidant els espectadors, els crea-
dors i artistes, donar-los més temps 
per al muntatge, més recursos i de-
finir la nostra proposta artística per 
consolidar el públic». Per això 
aquest any s’han programat 18 es-
pectacles menys que el 2017 (84 en 
total). 

Els espectadors totals han sigut 
114.281 (121.795 l’any passat), pe-
rò la bona notícia per a Casadesús 
és que el públic local ha augmentat 
(s’ha arribat al 82%, sis punts per 
sobre de la passada edició) i l’edat 
mitjana del públic ha baixat: se si-
tua en els 42 anys. Dades que per-
meten al director parlar de «fer un 
festival per a Barcelona», ja que 
l’objectiu no és assemblar-se a «al-
tres festivals de teatre com Avinyó 
o Edimburg». 

 
EL FUTUR / Una altra xifra positiva és 
l’augment d’ocupació del Teatre 
Grec, que arriba al 90% de mitjana. 
Una cosa que Casadesús atribueix a 
la «sensació de festival» que l’actual 
edició ha generat en el públic al re-
duir el nombre d’espectacles per 

84,1%. També destaca Vania, d’Àlex 
Rigola, amb el 98,54% d’aforament 
a la Sala Muntaner. 

«Satisfet i orgullós» amb el rumb 
del Grec toca mirar cap al futur, un 
futur que s’intueix entre Melbour-
ne i Nova York (aquest any, el viatge 
temàtic ha seguit la ruta de la seda). 
D’aquesta forma, Casadesús va asse-
gurar que si «els polítics» el «dei-
xen», la pròxima edició comptarà 
amb un panorama «desèrtic, amb 

cangurs i paisatges oceànics». I se-
guirà amb la tònica de reduir el 
nombre de propostes, donant conti-
nuïtat a l’iniciat aquest any, i conti-
nuarà apostant per reinvertir part 
dels ingressos en la creació de co-
produccions. Una iniciativa que, se-
gons el parer del director, assegura 
«un espai per a les produccions prò-
pies fetes a mida per al festival» i 
«ajuda els artistes i el teixit cultu-
ral» de la ciutat. H

33 Ariadna Gil i Gonzalo Cunill, en una imatge promocional de ‘Vània’, dirigida per Àlex Rigola.

ALBA PUJOL

33 El dramaturg Milo Rau.



Teles 

26-jun 

betevé - Àrtic 

https://beteve.cat/artic/entrevista-a-claudia-cedo-artic/ 

 

11-jul 

betevé - Notícies 

https://beteve.cat/cultura/gossa-en-descampat-sala-beckett-sergi-belbel-claudia-cedo/ 

 

20-jul 

TV3 informatius (minut 40) 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/telenoticies-migdia-

20072018/video/5778144/ 

 

23-jul 

TVE informatius (minut 20:25) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-23-07-2018/4672358/ 

 

 

Ràdios 

25-jun 

iCat - Entre Caixes 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/entre-caixes/constellacio-destrelles/audio/1007879/ 

26-jun 

Rac1 – No ho sé 

https://www.rac1.cat/programes/no-ho-se/20180625/45407146607/el-teatre-mha-servit-per-

enfrontar-me-a-la-mort-del-nado-que-esperava.html 

 

28-jun 

Catalunya Ràdio - El matí de Catalunya Ràdio (minut 21:50) 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-

radio-de-11-a-12-h-28062018/audio/1008196/ 

28-jun 

SER Barcelona – Soroll (minut 12:30) 

http://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_soroll_20180628_130000_133000/ 

28-jun 

Ràdio 4 - El matí a Ràdio 4 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mati-a-radio-4/entrevista-gossa-descampat/4648045/ 

30-jun 

Catalunya Ràdio - El suplement 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/claudia-cedo-la-mort-es-un-tabu-la-

dun-nonat-encara-mes/audio/1008435/ 
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03-jul 

iCat - Els Experts 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/els-experts/les-raons-de-lexit-duna-gossa-en-un-

descampat/audio/1008637/ 

10-jul 

La Xarxa - Valors a l'alça (minut 37) 

http://programes.laxarxa.com/audio/140440 

12-jul 

Ràdio Flaixbac – Flaixbac (minut 17:38) 

http://ondemand.radioflaixbac.cat/podcast/20180712230002.mp3 

 

Online 

01-jun  

Bcn.cat 

http://lameva.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/una-gossa-en-un-descampat 

 

14-jun 

Teatre Barcelona 

https://www.teatrebarcelona.com/revista/sergi-belbel-dirigeix-el-nou-text-de-claudia-cedo 

 

20-jun 

Núvol.com 

https://www.nuvol.com/entrevistes/la-claudia-ha-escrit-un-hamlet-femeni/ 

 

22-jun 

El Mundo Tendències 

http://www.elmundo.es/cataluna/2018/06/22/5b2d1aaaca4741347b8b4592.html 

 

25-jun 

El Nacional - La Llança 

https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/actualitat/claudia-cedo-trenca-el-tabu-de-la-mort-

perinatal-amb-una-gossa-en-un-descamptat_281706_102.html 

25-jun 

El Periódico 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180625/claudia-cedo-estrena-una-gossa-

en-un-descampat-su-obra-mas-personal-6906980 

 

25-jun 

Diari de Girona 

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2018/06/25/claudia-cedo-retrata-tema-

tabu/921112.html 
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25-jun 

Ràdio Banyoles 

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=16662&t=Cl%C3%A0udia%20Ced%C3%B3%20s

%E2%80%99estrena%20com%20a%20resident%20a%20la%20Sala%20Beckett%20de%20Barce

lona%20amb%20l%E2%80%99obra%20%E2%80%98Una%20gossa%20en%20un%20descampat

%27 

 

25-jun 

La Vanguardia cast (Europapress) 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180625/45394135288/claudia-cedo-da-voz-

a-la-muerte-perinatal-en-el-grec-escenificando-su-experiencia-personal.html 

 

25-jun 

La Vanguardia cat (ACN) 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180625/45394025047/claudia-cedo-retrata-el-tema-

tabu-de-la-mort-perinatal-en-un-espectacle-a-la-beckett-el-marc-del-grec.html 

 

25-jun 

Vilaweb 

https://www.vilaweb.cat/noticies/claudia-cedo-retrata-el-tema-tabu-de-la-mort-perinatal-en-

un-espectacle-a-la-beckett-el-marc-del-grec/ 

 

25-jun 

La Vanguardia cast (EFE) 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180625/45395002598/la-experiencia-de-una-mujer-

que-pierde-bebe-que-lleva-dentro-en-la-beckett.html 

 

25-jun 

Eco Diario 

http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/9231308/06/18/La-experiencia-de-una-

mujer-que-pierde-el-bebe-que-lleva-dentro-en-la-Beckett.html 

 

25-jun 

Europapress 

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-claudia-cedo-da-voz-muerte-perinatal-grec-

escenificando-experiencia-personal-20180625144550.html 

 

25-jun 

Regió7 

http://www.regio7.cat/cultures/2018/06/25/claudia-cedo-retrata-tema-tabu/483431.html 

 

26-jun 

Teatralnet 

http://www.teatral.net/ca/noticies/20735/claudia-cedo-estrena-a-la-beckett-una-gossa-en-

un-descampat#.WzILnFUzaM8 
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27-jun 

Surtdecasa Girona 

https://surtdecasa.cat/girona/espectacles/entrevista-claudia-cedo-una-gossa-en-un-

descampat-mort-dol 

 

27-jun 

Voltar i voltar 

https://voltarivoltar.com/2018/06/27/roda-de-premsa-una-gossa-en-un-descampat-sala-

beckett-2018-06-25-temp-17-18-rdp-102/ 

 

28-jun 

Entreacte - entrevista 

http://entreacte.cat/entrades/personatges/entrevista/vicky-luengo-i-maria-rodriguez-a-

vegades-sembla-que-una-dona-no-pot-ser-protagonista-si-no-es-forta/ 

 

28-jun 

TimeOut - entrevista 

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/claudia-cedo-en-4-passes 

 

29-jun 

TimeOut - crítica 

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/grec-2018-una-gossa-en-un-descampat 

29-jun 

Espectáculos BCN - crítica 

http://www.espectaculosbcn.com/una-gossa-en-un-descampat/ 

 

29-jun 

El País – Babelia 

https://elpais.com/cultura/2018/06/27/babelia/1530095543_555656.html 

 

30-jun 

Recomana.cat – crítica 

http://www.recomana.cat/CRITICA/4558/3/Una%20gossa%20en%20un%20descampat/Jordi%

20Bordes 

 

01-jul 

Recomana.cat - crítica 

http://www.recomana.cat/CRITICA/4558/37/Una%20gossa%20en%20un%20descampat/Elisa

%20D%C3%ADez 

 

02-jul 

Núvol 

https://www.nuvol.com/noticies/si-avui-es-juliol-aixo-es-el-grec/ 
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02-jul 

Voltar i voltar – crítica 

https://voltarivoltar.com/2018/07/03/festival-grec-2018-teatre-una-gossa-en-un-descampat-

%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C%F0%9F%90%8C-sala-

beckett-2018-07-01-temp-17-18-espectacle-no-33/ 

 

03-jul 

Escena.cat - crítica 

http://escena.cat/critica-de-una-gossa-en-un-descampat/ 

 

03-jul 

Ateatrarse 

http://ateatrarse.blogspot.com/2018/07/20180625-una-gossa-en-un-descampat.html 

 

04-jul 

Recomana.cat – crítica 

http://www.recomana.cat/CRITICA/4558/31/Una%20gossa%20en%20un%20descampat/N%C3

%BAria%20Ca%C3%B1amares 

04-jul 

Recomana.cat – crítica 

http://www.recomana.cat/CRITICA/4558/35/Una%20gossa%20en%20un%20descampat/Teres

a%20Ferr%C3%A9 

 

04-jul 

Nació Digital - Notes d'escena 

https://www.naciodigital.cat/noticia/158604/cami/llum/personatge/immortal 

04-jul 

En Platea - crítica 

http://enplatea.com/?p=17299 

 

05-jul 

Teatralnet - Test Vicky Luengo 

http://teatral.net/ca/Test/72/vicky-luengo#.W0RdJ9UzaM9 

09-jul 

Revista Godot – entrevista 

http://www.revistagodot.cat/la-julia-no-es-nomes-la-julia-son-totes-les-dones-a-qui-els-ha-

passat-o-els-pot-passar-aixo/ 

 

09-jul 

Teatralnet - Traient Punta 

http://www.teatral.net/asp/traientpunta/index.asp 

10-jul 

El Periódico - Qué hacer en Barcelona 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180710/que-hacer-hoy-barcelona-martes-

10-julio-2018-6933419 
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10-jul 

Núvol - crítica 

https://www.nuvol.com/critica/la-bellesa-dels-descampats/ 

 

10-jul 

Línia Sant Martí - El Poblenou 

https://comunicacio21.cat/noticies-liniasantmarti/128463-una-gossa-en-un-descampat-el-

grec-arriba-a-la-sala-beckett 

10-jul 

Núvol - crítica 

https://www.nuvol.com/critica/genere-i-universalitat-una-gossa-en-un-descampat-de-claudia-

cedo/ 

 

11-jul 

Youtube Markos Goikolea - crítica 

https://www.youtube.com/watch?v=u57sIKo14eM&feature=youtu.be&app=desktop 

 

17-jul 

Diari Jornada  

https://www.diarijornada.coop/cultura/20180717/[correccio]-flamenc-irreverent-rocio-molina 

 

17-jul 

Catorze.cat 

http://www.catorze.cat/noticia/10607/mare/sense/fill 

 

17-jul 

LeCool 

http://barcelona.lecool.com/event/una-gossa-en-un-descampat/ 

 

18-jul 

Cultura y algo más 

https://culturayalgomas.wordpress.com/2018/07/18/una-gossa-en-un-descampat-cronica-del-

dolor-intimo/ 

 

20-jul 

El Periódico - crítica 

https://www.elperiodico.com/es/noticias/onbarcelona/mirar/teatro-critica-una-gossa-

descampat-claudia-cedo-beckett-6952041 

 

20-jul 

En Platea – crítica 

http://enplatea.com/?p=17518 

 

23-jul 

Somnis de Teatre 

http://www.somnisdeteatre.com/una-gossa-en-un-descampat/ 
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23-jul 

Ilianaparis.com 

http://ilianaparis.com/category/duelo/ 

 

24-jul 

La Vanguardia - Màrius Serra 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20180724/451070062153/el-juego-de-la-pareja-

oculta.html 

24-jul 

Teatre Barcelona – crítica 

https://es.teatrebarcelona.com/recomendacion/una-gossa-en-un-descampat-markos-

goikolea-113327 

 

24-jul 

Diari Ara - crítica 

https://www.ara.cat/cultura/Confesso-Que-he-patit_0_2052394783.html 

 

30-jul 

La Razón 

https://www.larazon.es/local/cataluna/dos-artistas-rompen-el-silencio-y-hablan-del-aborto-

espontaneo-un-tema-tabu-que-sufre-1-de-cada-5-mujeres-MC19287694 

 

01-ago 

El Periódico 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180801/balance-grec-2018-6971831 

 

01-ago 

ABC (EFE) 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2884150 
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Contactes: 
 
Roser Soler 
Cap de producció i distribució 
Tel. +34 93 284 5312 / +34 609 892 308 
rosersoler@salabeckett.cat 
 
Àlex Batlle 
Producció i distribució 
Tel. +34 93 284 5312 / +34 647 668 694 
alexbatlle@salabeckett.cat 
 
Luis Martí 
Direcció tècnica 
Tel. +34 93 284 5312  
luismarti@salabeckett.cat 
 

 

 

 

 

Més informació  

www.salabeckett.cat 
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