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‘L’obra utilitza la malaltia per 
recordar l’amor de temps enrere’

José Dault Actor i dramaturgE NTREVISTA

TARRAGONÈS AL DIA

IÑAKI DELAURENS 

- Com neix el projecte per fer 
André  y Dorine? 
- Sorgeix de la inquietud per ex-
plicar una història universal, so-
bre l’amor i la vellesa. La idea par-
teix de la història del filòsof An-
dré Gorz i la seva dona Dorine. A 
ella li pronostiquen un càncer 
terminal i decideixen suïcidar-se 
junts. Però no expliquem això, si-
nó que és la llavor d’una altra his-
tòria d’amor. 

 
- Quin és el plantejament de l’es-
pectacle? 
- L’André i la Dorine són una pa-
rella de vellets que estan ins-
tal·lats en la desídia, l’oblit del 
que va ser el seu passat amorós. 
Aleshores, a partir d’un pronòstic 
d’alzheimer s’obliguen a recordar 
vells moments, qui van ser, per 
retrobar-se en el present. 

 
- Deu ser un cop dur de pair. 
- L’obra és una muntanya russa 
d’emocions. Una hora i vint de 
comèdia, tristesa, esperança. A 
l’hora d’explicar la història 
d’amor vam pensar que l’alzhei-
mer era l’antagonista ideal. Un 
compte enrere fins a la mort. 

 
- La gent no marxarà trista? 
- No, ja que la història és per da-
munt de tot esperançadora. Un 
cant a la vida i a l’amor. Accepta i 

s’enfronta a situacions que es do-
nen amb el pas del temps, com la 
malaltia. I ho fa sense amagar-se, 
gaudint de les coses positives. A 
vegades oblidem i donem per su-
posat que la persona que tenim al 
costat ens estima i caiem en 

l’abandonament. A l’obra s’obli-
guen a recordar i a buscar una al-
tra manera de relacionar-se.   

 
- André  y Dorine no té diàlegs. 
- L’obra no té text però és molt 
comunicativa. El text és reempla-
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çat per les accions i pes de les si-
tuacions. A més per donar un va-
lor afegit al llenguatge universal 
utilitzem màscares. 

 
- Com s’aconsegueix? 
- Les màscares fan que el públic 
empatitzi amb els personatges i 
els completa. La gent els posa la 
cara del seu avi, el seu pare o ma-
re, el seu marit o muller. Tot i te-
nir un caràcter particular, s’ajus-
ta molt bé en aquest sentit i dota 
d’universalitat l’espectacle. 

 
- De fet, han passat per molts pa-
ïsos. 
- Des del 2010, que la vam estre-
nar a Torrejón de Ardoz, hem vi-
sitat 26 països i hem fet més de 
400 funcions. Ara acabem de tor-
nar d’Itàlia i Alemanya i farem al-
gunes funcions a Catalunya. Des-
prés al maig comença la nostra gi-
ra número onze a Xina. 

 
- Quines inquietuds tenien men-
tre preparaven l’obra? 
- En ser el nostre primer especta-
cle de màscares, havíem de des-
cobrir el llenguatge. La preocupa-
ció era la comprensió de la histò-
ria. La complicació va ser donar 
amb la partitura d’accions que 
substituïssin la paraula. Volíem 
ser molt meticulosos amb la ma-
laltia, rigorosos amb les fases i no 
manipular-la en favor d’una emo-
tivitat gratuïta. 

 
- Ha de tenir un ritme alt per 
compensar la falta de paraula? 
- L’obra té un ritme frenètic. Som 
tres actors i hi ha més d’una dot-
zena de personatges. La gent pot 
transitar del riure a la pena en 
una bona combinació. L’únic que 
no té lloc en André y Dorine és 
l’avorriment.
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Se celebra la 
setmana de la dona 
amb molt d’esport  
Junt amb el suport d’entitats, esco-
les i ajuntaments de la comarca, el Con-
sell Esportiu del Tarragonès i el Con-
sell Comarcal del Tarragonès pro-
gramen un ampli ventall d’activitats 
esportives de temporalitat setma-
nal dins els actes de commemora-
ció del Dia Internacional de la Dona 
(8 de març). Es pretén fer visible la 
presència de les dones en l’àmbit de 
l’esport i presentar un servei on po-
den trobar la informació que neces-
sitin per avançar cap al foment de la 
seva pràctica esportiva. Fins al 12 
de març es faran jornades de portes 
obertes a diferents instal·lacions es-
portives de la comarca; cursa d’ori-
entació femenina; sessions d’inici-
ació a diferents modalitats; gimca-
nes de participació familiar; sessions 
d’expressió corporal i danses; i acti-
vitats al medi aquàtic. Més informa-
ció a www.cetarragones.cat

TARRAGONÈS

Aquest diumenge la Canonja ce-
lebra la seva Calçotada Jove a les 
barbacoes del sector nord, en una 
activitat molt esperada entre els 
joves del municipi. Aquesta acti-
vitat començarà a les 12 del mig-
dia i preu per gaudir d’aquesta 
iniciativa gastronòmica i de la 
companyia del jovent canongí és 
de 10 euros, que inclouen calçots, 
carn i beguda. Les inscripcions 
es tanquen avui al Punt d’Informa-
ció Juvenil de la Canonja.

LA CANONJA

Corral de Neri viurà 
la quarta Jornada 
solidària d’Afanoc  
La Granja-escola Corral de Neri del 
Catllar organitza un any més, i ja en 
van quatre, la Jornada benèfica per 
a Afanoc, l’associació que treballa 
des de fa més de 25 anys acompa-
nyant psicosocialment les famílies 
que tenen infants o adolescents amb 
càncer. Aquesta activitat ha tingut 
molt bona resposta entre la gent i la 
seva participació «s’ha incremen-
tat any rere any», comenta Gemma 
Cos, responsable de la granja-esco-
la. El pròxim diumenge, de les 10.30 
del matí i fins a les 14.30 hores, es 
podrà gaudir de diverses activitats 
i tallers, dedicats a la mainada. Els 
qui ho desitgin poden portar-se el 
pícnic a la granja. El preu de l’entra-
da solidària és de 10 euros per per-
sona i és necessari fer reserva prèvia 
a corralneri@gmail.com donant un 
nom i cognom i el nombre de perso-
nes. –JOAN BORONAT

EL CATLLAR

Diverses activitats 
al voltant del Dia  
de la Dona   
Amb motiu del 8 de març, Dia Inter-
nacional de la Dona, l’Ajuntament 
de Constantí ha programat per a 
aquesta setmana tot un seguit d’ac-
tivitats adreçades principalment al 
col·lectiu de dones del municipi, 
amb l’objectiu de reivindicar un any 
més la igualtat de drets entre els ho-
mes i les dones. Demà començaran 
els actes amb la tradicional Lectura 
del Manifest del Dia de la Dona. Se-
rà a partir de les 12 del migdia i, com 
és habitual, tindrà lloc al davant de 
l’ajuntament. Com a gran novetat 
de la programació d’aquest any, el 
dissabte 11 de març continuaran les 
activitats amb un acte de reconei-
xement i homenatge a totes les do-
nes constantinenques de més de 80 
anys, que tindrà lloc al pavelló poli-
esportiu. El consistori vol fer un ac-
te de reconeixement públic a aquest 
col·lectiu de dones del municipi. 
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Els joves de la Canonja gaudiran dels calçots. FOTO: DT


