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La GaLeria

La violència és omnipresent en el 
món contemporani. En tots els 

sistemes polítics capitalistes, des dels 
règims dictatorials fins a les democràci-
es parlamentàries, hi podem detectar 
formes de violència explícites o subtils. 
La por de l’altre en seria, segons Slavoj 
Zizek, la causa última. En àmbits tan 
diversos com ara les relacions de 
parella, la convivència entre religions i 
cultures, el terrorisme islàmic i d’Estat, 
els atemptats mediambientals, s’hi 

exerceix la violència. Sovint, amb 
conseqüències devastadores. 

 Dirigida per Magda Puyo i Ramon 
Simó (Mercat de les Flors), Estació 
Tèrminus és una exhibició de les 
múltiples formes de violència d’avui. 
Basada en textos dels mateixos directors 
i d’Albert Mestres i Anna Teixidor, ens 
n’ofereix un mostrari ben divers: de la 
violència masclista a la xenòfoba, 
passant per la religiosa, l’econòmica o la 
política. L’enfilall d’escenes desplega 

una varietat notable d’inspiracions, 
textos i registres: arengues feixistes, 
situacions quotidianes, raonaments 
filosòfics, denúncies ecològiques, 
declaracions polítiques, etc. 

L’acció se situa en el vestíbul d’una 
immensa estació de trens d’abast 
internacional, metàfora de l’Europa 
incerta i trasbalsada d’avui. El públic 
s’integra dins d’aquest espai escènic per 
on deambulen els intèrprets viatgers 
que s’hi mouen compulsivament. Cada 
dos per tres, en un joc ben ordit, 
l’espectador és interpel·lat per fer-lo 
participar de manera activa en el 
moviment reflexiu del muntatge. Sense 
treva, amb un dinamisme frenètic, la 
dramatúrgia combina imatges impac-
tants, textos plens d’humor, ironia i 
pensament (Aleksièvitx, Castoriadis, 
Feuerbach, Onfray...), accions coreogrà-
fiques, músiques trepidants.

La proposta escènica de Puyo & Simó 
és xocant i d’una suggestiva força 
metafòrica. Però l’heterogeneïtat de 
discursos que s’hi entrellacen condueix 
a una certa dispersió, que va en contra 
de la profunditat i la cohesió del 
missatge. La perspectiva de fons amb 
què s’enfoca l’anàlisi de les formes de 
violència actuals denota una mirada un 
punt esnob i etnocèntrica difícil de 
superar. Costa molt, certament, de 
posar-se en la pell dels agents de la 
violència o dels qui la pateixen. La 
possibilitat d’observar-la des de fora no 
deixa de ser, això sí, una experiència 
catàrtica.

Breus

■  Set hores de ‘F.R.A.U’, 
al Grec Festival
A partir d’una obra lírica del poeta 
Albert Balasch anomenada 
Quadern del frau i sota la direcció 
d‘Albert Arribas naix F.R.A.U., un 
espectacle teatral de set hores 
sense pausa en les quals el di-
rector ens apropa a la violència 
extrema del món poètic de 

Balasch. Una tragèdia 
que explora els límits 
del vers passant per la 
creació visual i que es 
podrà gaudir a la Sala 
Ovidi Montllor del 
Mercat de les Flors els 
dies 22 i 23 de juliol 
com a part del programa del 
Grec Festival de Barcelona. 

■  Torna Neus 
Català, a la Sala 
Muntaner
Neus Català va nàixer 
en un poble català 
en el si d’una família  
pagesa. Un any després 
d’esclatar la Guerra Civil 

se’n va anar a Barcelona i es va 
implicar en la lluita antifeixis-

ta. Això és el punt de partida 
d’aquest drama històric que 
tracta sobre la lluita individual 
d’una dona compromesa amb 
les llibertats i els drets humans. 
Una obra que retorna al Grec 
Festival després de debutar en 
la passada edició i que estarà a 
la Sala Muntaner fins al dia 31 
de juliol. 
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