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� Nou programa doble del
Mercat de les Flors. La
companyia 10x10 Danza
presenta dues peces de la
trilogia de dansa social.
Ahir i avui explica a He-
bras de mujer l’evolució
de la dona en la societat
del segle XX. Mostra la
dona dels anys trenta, que
lluita pel dret a vot; la dels
seixanta, que s’endinsa al

món laboral; i l’actual,
amb una dona representant
de la família convencional
i una altra que demana la
igualtat real, no només po-
líticament aparent. Demà i
diumenge es presenta la
coreografia, inspirada en
l’exposició Literatures de
l’exili (que es va exposar al
CCCB) Hasta mañana. El
muntatge relaciona el
desarrelament dels exiliats

polítics espanyols amb els
de la nova immigració. El
mur és un element impres-
cindible en l’escenografia,
que representa les noves
fronteres físiques que s’es-
tan implantant a Israel,
Mèxic i Ceuta. El mur
també critica les dificul-
tats burocràtiques d’accés
d’un territori a un altre. Per
la coreògrafa Mònica
Runde, és lamentable que

una joventut que ha vist
com queia el mur de Berlín
ara comprovi que tornen
les barreres.

Runde se sent sorpresa
de l’èxit d’aquestes peces,
que en presentar una histò-
ria sense perdre la poètica
de la dansa, s’han conver-
tit en una bon exemple per
donar a conèixer la dansa
contemporània al nou pú-
blic.

10x10 Danza aborda la immigració
i la violència de gènere al Mercat

J.B. / Barcelona

eguint la línia bàsica de programació
d’aquesta temporada del Romea –portar a
escena materials que originalment no estan

concebuts per al teatre– arriba un dels fenòmens li-
teraris més significatius dels darrers anys: Solda-
dos de Salamina (2001), novel·la multipremiada,
amb versió cinematogràfica, avalada per públic i
crítica d’arreu i element catalitzador internacional-
ment del seu autor, Javier Cercas. Julie Sermon i
Joan Ollé signen una adaptació fidelíssima que
conserva les tres parts en què fou concebuda la nar-
ració original. La posada en escena d’Ollé, marca
de la casa dels darrers temps: espai buit i intèrprets
que actuen des de l’interior, potenciant sobretot la
paraula, a l’estil de La plaça del Diamant (2004),
però en aquesta ocasió encara de manera més depu-
rada i propera al teatre document.

L’espectacle arrenca amb Isabelle Bres, Karla
Junyent, Xavier Ruano i Manel Sans darrere uns
grans micròfons antics actuant a la manera d’un cor
grec emprant la repetició i el cànon per presentar la
història, fent còmplices els lectors de la novel·la a
l’instant. Recurs de ritme àgil emprat fins al límit,
tall a temps per no avorrir i contrastar amb el segon
acte, que és per a Lluís Marco. Immens, malgrat els
continus estossecs de les forces vives del país pre-
sents a la platea, l’actor interpreta Sánchez Mazas
en un monòleg impecable amb moments pletòrics,
com ara la narració de la seva visió dels derrotats
sortint de Barcelona o l’instant en què anava a ser
afusellat. Alguns aplaudiments es van fer sentir
després de la seva brillant intervenció. Tercera part
amb Gonzalo Cunill (Javier Cercas) i Carlos Álva-
rez-Novoa (Miralles), diàleg de l’escriptor a la re-
cerca d’aquest heroi allunyat de l’arquetip que ha
convertit al vell republicà en el fascinant personat-
ge d’aquesta història. Paraula i literatura a escena
dominen aquesta funció, en què també està present
fins a l’esgotament la música de Suspiros de Espa-
ña. Ollé no pot evitar afegir aquell definitiu frag-
ment de Gil de Biedma («de todas las historias de
la Historia, sin duda la más triste es la de España
porque termina mal») que encaixa perfectament
amb la història. També deixa prova de progressis-
me innecessari amb la pèssima gravació de la darre-
ra al·locució del president xilè Salvador Allende, el
setembre del 1973, aquelles esperançadores i utò-
piques paraules «mucho más temprano que tarde,
se abrirán las grandes alamedas por donde pase el
hombre libre, para construir una sociedad mejor».
Final d’ovació amb presència de Cercas al Romea.
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Ollé en estat pur
� Autor: Javier Cercas (adaptat per Julie Sermon i

Joan Ollé)
Direcció: Joan Ollé
Intèrprets: Carlos Álvarez-Novoa, Gonzalo Cunill,
Lluís Marco, Isabelle Bres, Karla Junyent, Xavier
Ruano, Manel Sans
Dia i lloc: Dimecres, 18 d’abril (fins al 13 de maig),
al Teatre Romea
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Álvarez-Nóvoa i Junyent, a l’escena. / JUANMA RAMOS




