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La GaLeria

Un dels filons temàtics de la drama-
túrgia més contemporània és 

l’amenaça de  l’estranger. No des d’una 
òptica baratera, epidèrmica i oportunis-
ta d’alguns textos més o menys recents, 
sinó des de la consciència honesta de 
l’estranyesa i la por que genera l’alteritat. 
Així com la tortuga de Califòrnia –una 
espècie invasora– devora l’autòctona per 
mera necessitat de supervivència i 
adaptabilitat al medi, l’altre ocupa un 
espai tangible i malda per sobreviure-hi, 

seguint la lògica ferotge que mou les 
societats d’avui.  

La tortuga de Califòrnia, de Daniela 
Feixas (La Seca, 19 de juliol) és una de 
les perles d’aquest Grec tan frívol i 
canicular. En comparació d’algunes 
tendències de la dramatúrgia actual, 
massa prima i insulsa de continguts, el 
text de Feixas resulta un “teatre de 
miniatura” que aborda, des de l’al·-
legoria, el símil i el tranche de vie, la 
complexitat. Sobretot, de fenòmens 

colpidors com ara la superació de 
l’herència rebuda, l’assumpció de la 
memòria o la gestió de la interculturali-
tat.

Feixas planteja en la seva peça les 
relacions tèrboles en el cor d’una 
família, de procedència alemanya, 
establerta a Catalunya arran del desen-
llaç de la Segona Guerra Mundial. El 
passat de l’avi, que va participar en 
l’eugenèsia nazi, aflora i condiciona el 
destí dels néts, Àngela (Daniela Feixas) i 
Emil (Josep Julien), i fins i tot de la 
besnéta Emma (Clara de Ramon). En un 
moment, als anys vuitanta, en què 
Catalunya començava a rebre la 
migració internacional, els hereus de 
l’avi nazi es debaten entre l’ascendència 
determinista de l’educació i el medi i, als 
antípodes, la força de la voluntat 
individual per fugir-ne. 

Situada en un espai claustrofòbic i 
ofegador, en què les veus del passat 
ressonen com un eco punyent, l’obra és 
densa i profunda, pautada amb un ritme 
txekhovià i una contundència bernhar-
diana. D’un realisme extrem, però amb 
tocs simbolistes, atorga un paper 
rellevant, dialèctic, als traumes del 
passat i als replegaments identitaris del 
present. Sota la fina direcció de Lurdes 
Barba, la interpretació precisa dels 
quatre actors –en especial, d’Anna Güell, 
que encarna una magnífica mare 
teutona– broda uns diàlegs sòlids i 
contundents. Un muntatge, en definiti-
va, per gaudir d’un teatre exigent, de 
reflexió i transcendència.

Breus

■  La lluita per la super-
vivència a ‘La pista’
Quins són els límits de l’ésser 
humà? Fins a on estem disposats 
a arribar per tal de sobreviu·
re? Quin dret tenim sobre la 
nostra pròpia vida? Aquestes són 
algunes de les reflexions que la 
companyia Menú Teatral propo·
sa en la seua darrera producció 

La pista, 
ambientada 
als anys de 
la Depressió. 
L’obra, basada 
en la novel·la 
d’Horace Mc-

Coy Oi que maten els cavalls?, es 
podrà veure al Teatre Gaudí de 
Barcelona fins al dia 9 d’agost. 

■  Humor i drama en 
una nova mirada sobre 
l’heroi Aquil·les
El Mercat de les Flors de 
Barcelona acollirà els dies 28, 29 
i 30 de juliol una de les darreres 
propostes del GREC Festival de 
Barcelona d’enguany, Aquil·les o 
l’estupor, de la companyia IT Dan·
sa. La peça es centra en una nova 

lectura d’un dels grans moments 
de la mitologia clàssica: la guerra 
de Troia. L’espectacle multi·
disciplinar, que compta amb la 
coreògrafa noruega Ina Christell 
Johannessen i amb la música del 
compositor Knut Vaage, és una 
reflexió sobre la immortalitat i la 
identitat en què Aquil·les i Helena 
viuen un amor impossible. 
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