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CRÍTICA JORDI BORDES

a història de la mort de Hildegart Ro-
dríguez és d’una contundència que
demana, a crits, pujar-la al teatre. Hil-

degart era una noia de només 18 anys que
destacava per la seva capacitat intel·lectual i
el seu compromís, escrivint articles, carte-
jant-se amb Freud o trencant el carnet socia-
lista en veure que els polítics d’aquell partit
en aquells anys vint no eren radicals amb la
filosofia socialista. Tothom es meravellava
d’una noia que habitualment vestia de negre
i que tenia al darrere la seva mare: Aurora
Rodríguez, la mare soltera que l’havia ajudat
a aprovar la carrera de dret i començar la de
medicina, alhora que li havia ensenyat llen-
gües com ara el francès, l’anglès i l’alemany.
Aquesta història de superació personal es va

L
Empatitzar amb una
criminal confessa
acabar la nit del 9 de juny del 1929: a la mati-
nada, la mare li va disparar quatre trets i es va
entregar a la policia. Se l’estimava com la seva
vida i no podia concebre que els ideals amb
què l’havia educat quedessin arraconats per
la falsa política.

Pep Molina ha assumit el repte de traslla-
dar aquesta història a l’escenari. Ho fa a par-
tir de l’ambigüitat. Perquè la culpable (Tere-
sa Vallicrosa) mai es deixa presentar com una
boja i pretén convèncer de la seva bona acció

el periodista i excol·lega de la seva filla (Jordi
Llordella). Ho fan a partir dels retalls de dia-
ris de l’època. L’autora, Carmen Domingo,
necessitava també situar la víctima: aquesta
Hildegart que decidia imposar la seva lliber-
tat a l’autoritat de la mare. Per construir el
personatge hi havia els llibres que va signar
però que, possiblement, responguessin més a
les dèries de la mare que no pas a la seva prò-
pia creença. Per això, han modelat el perso-
natge a partir del negatiu de la mare. Així,
apareix una noia també intel·ligent però amb
un punt d’ingenuïtat, fràgil i sensible.

El muntatge supera intel·ligentment els
perills habituals de pujar a les fustes una me-
na de biopic. Per una banda, utilitza el perio-
dista com a narrador, però li pot donar una

Asunción Balaguer estrena ‘El tiempo es un sueño’
avui dins de la celebració teatral a Barcelona

a fa anys que l’Associació d’Actors i
Directors Professionals de Catalu-
nya (AADPC) han unit les seves tra-

dicionals lectures reivindicatives del Mani-
fest Internacional i l’autòcton amb les altres
accions que organitza l’Associacio d’Empre-
saris de Teatre de Catalunya (Adetca) i el su-
port de Teatres Públics. Enguany la celebra-
ció, que s’escau avui mateix, ha sortit refor-
çada amb altres accions com l’estrena del
monòleg El tiempo es un sueño d’Asunción
Balaguer, actriu artísticament activa als seus
89 anys. Ella diu que si visqués 1.000 anys, se-
guiria sent actriu. O el que és el mateix, que si
tornés a viure, “tornaria a ser actriu”. El
muntatge, amb supervisió de Rafael Álvarez
El Brujo, fa repàs de la seva relació amb el tea-
tre. Història i emoció viva garantida.

La voluntat de mantenir viu el Dia Mun-
dial del Teatre s’allarga fins a Setmana Santa,
perquè es vol impulsar una política de preus
atractiva per fer més accessible l’assistència a
espectacles per a la gent que es queda a Barce-
lona aquestes vacances. La celebració, de fet,
arrenca amb l’entrega del Premi Anita-Me-
morial Anna Lizaran. A la tarda, Asunción
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“Tornaria a
ser actriu”

DIA MUNDIAL DEL TEATREJ. BORDES

Balaguer (19 h) estrenarà el muntatge al
CCCB, l’espai que es vol instituir per als prò-
xims anys on celebrar les accions del Dia Mu-
dial del Teatre (Balaguer repetirà actuació
dissabte a les sis de la tarda). A les 8 del ves-
pre, Abel Folk llegirà el manifest internacio-
nal, que aquest any l’ha redactat el director
polonès Krzystof Warlikowski. L’AADPC, en
comptes de convidar un artista que escrigui
el manifest en clau local, ha optat per consen-
suar un text i gravar-lo en un videomanifest
en què intervenen més de 55 companyies in-
dependents i professionals individuals de
teatre d’arreu de Catalunya.

Els teatres de Barcelona que fan programa-
ció familiar les matinals de diumenge s’han
proposat un repte que respon al lema Cap
butaca buida. Això implica una campanya de
promocions per deixar el preu de les entrades
a 6 euros per garantir que cap butaca de la
platea no quedi sense espectador. De fet, co-
incideix amb la promoció que les taquilles de
tots els teatres i els web ofereixen des d’avui i
fins diumenge: tots els que comprin locali-
tats per a funcions d’avui fins al 6 d’abril tin-
dran una rebaixa del 50% del preu real (sub-

jecte a disponibilitat). La professió tindrà
dues cites més: una festa que convoca
l’AADPC a partir de les 23 hores al hall del
CCCB divendres i el debat El teatre en plena
transformació de la societat catalana, demà a
les 12 del migdia al CCCB. Es tracta d’un de-
bat en què l’equip de cultura de la nova coali-
ció electoral Barcelona en Comú presentarà
els seus projectes per al sector.

Aquesta setmana, l’actual president
d’Adetca, Xavier Marcé, ha posat un termò-
metre del que va de temporada. Si el 2012/13
va haver-hi una caiguda terrible d’ocupació,
el 2013/14 es va recuperar amb un petit 3%.

PREMI ANITA
ADB i Ajuntament
d’Esparreguera

’Agrupació Dra-
màtica de Barcelona
(ADB) amb l’Ajun-
tament d’Esparre-
guera, amb la col·la-
boració del Teatre
Lliure i de l’Asso-
ciació d’Actors i Di-
rectors Professio-
nals de Catalunya
(AADPC) han creat
el premi Anita, en
record d’Anna Liza-
ran. En motiu del
Dia Mundial del
Teatre entregaran
un premi a l’actriu
revelació.
Lloc i dia: Avui, a les
12.30 al Foyer del
Teatre Lliure de
Montjuïc
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certa contradicció davant d’una dona capaç
d’encantar serps amb el seu discurs. En els ar-
ticles publicats, comentava en primera per-
sona sensacions personals, tot i que aparent-
ment pretengués ser objectiu. També supe-
ren el to de discurs reivindicatiu un cúmul
d’informacions que no s’atura i que mostra
un ambiciós pla per fer una societat millor,
amb plantejaments de l’esquerra (que poste-
riorment aplicaria Hitler sense escrúpols). El
ritme és forçosament lent. Perquè tot s’expli-
ca des de la presó, és passat. Per què es rescata
aquesta història, ara? Doncs perquè, un segle
després, moltes de les injustícies que clama
Aurora avui segueixen latents. Una obra que
demana una conversa posterior, que és reve-
ladora, tot i que mai justifica el crim. ❋

YO MATÉ A MI HIJA
Carmen Domingo

Companyia:
La Descomunal
Direcció:
Pep Molina

Intèrprets:
Teresa Vallicrosa,
Neus Pàmies i
Jordi Llordella

Dia i lloc: Dimecres 25
de març (fins al 12
d’abril), a la Sala
Muntaner

Per ara, a l’ocupació respecte els 13/14 hi ha
un altre increment del 4%. És una tendència
que s’ha de confirmar en tancar l’any i que
encara quedarà lluny dels resultats del
2011/12, els millors de la història. Tot i que la
recaptació sigui un 8% superior respecte de
la 13/14, Marcé matisa els resultats: el gruix
de recaptació i ocupació ha estat per als tres
grans musicals. Tot i que en nombres abso-
luts les xifres són positives, els teatres de mit-
jà format es mantenen sota mínims amb el
risc de no poder reinvertir en noves produc-
cions. Els artistes, però, no renuncien a se-
guir actuant. L’art, per sobre de la misèria. ❋

Asunción Balaguer
estrena ‘El tiempo es
un sueño’ al CCCB
ARXIU

De nou, un Daniel Anglès a escena
l director de musicals Daniel Anglès lidera, novament, una

aventura musical. És al Círcol Maldà, només fins al 5 d’abril.
També és un concert teatralitzat en què a més de la garantia de
bones veus, també hi ha la interpretació dels personatges i co-
reografia, tot i la limitació de l’encantador espai. Oriol Burés,
Víctor Gómez, Berta Peñalver i Laura Ventura són els protago-
nistes d’aquest concert teatralitzat en què es reflecteix, lúdica-
ment, la societat d’avui en dia, tot fent un repàs per les can-
çons dels musicals més desconeguts de Broadway. Evident-
ment, amb música en directe a càrrec de Dani Campos i Edu
Carmona.

ACÚSTIC BROADWAY
Festival Alcools
Lloc i dia: Avui a les 21.30 a la sala Palau i Fabre de La Seca.

Un primer tastet de la Mostra
l nou director de la Mostra d’Igualada de teatre infantil i ju-

venil de Catalunya, Pep Farrés, convida tothom a conèixer
quines seran les novetats de la pròxima edició, que es farà del
16 al 19 d’abril vinent. Coincidint amb el Dia Mundial del
Teatre, la fira organitza de forma inèdita el Menú de la Mostra
amb l’objectiu d’apropar la programació al públic. El director
artístic exposarà els espectacles de què es podà gaudir dins els
diversos itineraris per edats ideats enguany. L’acte és gratuït.

EL MENÚ DE LA MOSTRA
Pep Farrés
Lloc i dia: Avui a partir de les vuit del vespre a la plaça Pius XII
d’Igualada.

Titelles exclusivament per a adults
’Ateneu Popular 9Barris i l’Associació Titellaire de Roquetes

presenten el nou festival, Ròmbic. Vol ser un referent a Barce-
lona en l’àmbit dels titelles per a adults. Per ara, només inclou
dues representacions que es poden veure avui i demà. Aquesta
nit es representa Parias, de la Cia. Javier Aranda. És un espec-
tacle que commou i obliga a la reflexió. Demà, es representarà
el Cabaret Titellaire amb la companyia Chez la Poupée, que
presenta un espectacle musical de cabaret on les protagonistes
són nines. Tots els elements s’integren en un petit escenari on
mitjançant cançons, gags i històries el públic coneixerà els per-
sonatges propis del vodevil.

FESTIVAL RÒMBIC
Ateneu Popular 9Barris i Titellaires de Toquetes
Lloc i dia: Ateneu Popular de 9Barris (Portlligat, 11-15), avui i demà, a
les 22 hores.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

POSTFUNCIÓ DE
‘GIORNATA...’
AsSocPerla

’Associació Amics
de la Perla 29 han
convidat la perio-
dista Gemma Ruiz
per moderar una
xerrada amb els ac-
tors de Giornata
particolare Clara Se-
gura, Pablo Derqui i
Màrcia Cisteó i el
director, Oriol
Broggi. El 23 i 30
d’abril hi haurà un
col·loqui entre els
espectadors sobre
aquest muntatge.
Lloc i dia: Avui, a partir
d’1/4 d’11 de la nit,
aproximadament, a la
Biblioteca de
Catalunya.
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Per a adults. Els titelles sovint s’identifiquen amb la canalla. Però
hi ha històries únicament per a adults, com ‘Parias’. RÒMBIC




