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Antígona futurista
‘Gènesi 3.0’ de Gerard Guix reflexiona sobre unmón superpoblat
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DRAMA

KING :BIBLIOTECA DE
CATALUNYA // 27 DE JUNY A
4 DE JULIOL. 21.30H. // 20 y

John Berger (1926), una de lesveus més crítiques de la lite-
ratura europea actual, va trobar
en la filosofia de l’italià Giambat-
tista Vico nous arguments per
carregar contra el capitalisme,
objectiu sempre de les seves
acarnissades invectives. Al segle
XVIII, Vico va vaticinar que l’ho-
me futur seria impel.lit a una
barbàrie que tancaria el cicle de
la història, i Berger situa les se-
ves prediccions en el si d’un sis-
tema despietat amb les persones
que no aproven les seves regles.
A King, l’escriptor britànic se
submergeix en el món de la in-
digència, convertit en un reducte
on es refugien elsmarginats de la
barbàrie.
Lesmateixes reflexions es dei-

xen sentir a King, una descarna-
da adaptació de la novel.la a càr-
rec de Carlota Subirós i Gonzalo
Cunill (Soldados de Salamina).
Aquest últim és King, el gos
d’una parella de captaires que
sobreviuen en un abocador, tes-
timoni de la caducitat de l’ideal
humanista en elmón capitalista.

TRAVIS (RUBÉN AMETLLÉ),
SUBJECTA ISOBEL (ELVIRA
PRADO) A ‘GÈNESI 3.0’

R
esolució 329/46: a con-
s eqüènc i a de l c anv i
climàtic que ha propiciat
una disminució dràstica

dels espais habitables a la Terra, i
dels avanços mèdics que han allar-
gat l’esperança de vida de l’ésser
humà, el planeta pateix una alar-
mant superpoblació. Així, queden
expressament prohibits els enterra-
ments a través de qualsevol ritu
existent”. Aquesta és una de les lleis
decretades a Gènesi 3.0, una obra
de ciència-ficció que especula sobre
els desastrosos efectes de l’escalfa-
ment global en un món superpoblat

i, sobretot, orfe d’efusions, de senti-
ments.
Per això, el pelegrinatge d’una

noia que porta el cadàver de la mare
a un antic cementiri, amb la inten-
ció d’enterrar-la, col.lisiona amb
l’apatia del vigilant del recinte, que
posa objeccions a la seva petició.
Com l’Antígona de Sòfocles, que es
va saltar l’edicte que prohibia enter-
rar el seu germà Polinices, la prota-
gonista de Gènesi 3.0 està disposa-
da a desobeir un altremandat oficial
i cometre una infracció
penada.
Gerard Guix, autor

de Gènesi 3.0, explica
que telesèries com V,
en què els humans llui-

taven contra una raça de llangardai-
xos vinguts de l’espai, van marcar la
seva infància i van despertar la seva
vocació com a fabulador fantàstic.
Tant és així, que els seus millors tre-
balls literaris i teatrals se situen en
el gènere policíac o la ciència-ficció.
Però aquest Gènesi 3.0 –titulat ori-
ginalment El cementiri– amaga una
altra sorpresa, la utilització de la
música electrònica, de Josep Sanou,
com un protagonista més, un ele-
ment que distorsiona la ja per sima-

teix estranya situació
que embolcalla la jove
Isobel (Elvira Prado) i
e l g u a r d i à T r a v i s
(Rubén Ametllé). Diri-
geix CarlosWagner.

Sols en la foscor

COMÈDIA A CIEGAS VILLARROEL TEATRE // DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL // DT. A DJ., 21.00H; DV., 21.30; DS. 18.30 I 22.00; DG., 18.30 // 21-25 y

MARIO
VEDOYA

‘A ciegas’ convida a posar a prova l’instint de supervivència

Una obra de teatre que es des-
envolupa en la més absoluta
foscor? A ciegas és, segons el

seu autor i director, Jesús Campos
García, una metàfora sobre l’instint
de viure, o de sobreviure, posat a
prova per les tenebres que ens en-
volten i amenacen, cosa que donarà
peu a una situació estranya i diverti-

da. És l’exasperació d’una realitat
que, per la seva mateixa lògica, ens
submergeix en imprevisibles miste-
ris. “Es tracta, en definitiva, d’una
aventura en la foscor de la qual ca-
dascú, segons la seva mirada, obtin-
drà una llum diferent”, afirma Cam-
pos, que creu que A ciegas és espe-
cialment recomanable per a espec-

tadors que busquen en el teatre
emocions fortes i discursos arris-
cats, “plats infreqüents en el menú
de la nostra cartellera, i que a A cie-
gas se serveixen condimentats amb
bones dosis d’humor àcid“, apunta.
A ciegas és interpretada per Mario
Vedoya, Luis Hostalot i Rocío Calvo.
ANTONIO J. NAVARRO
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