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Lamberti il·lustra la vivència d’un reallotjament a ‘La última primavera’

Feliços a laCañadaReal

IJSWATER FILMS / TOURMALET FILMS

Una escena de La última primavera, film de ficció de basemolt real

FERNANDO GARCÍA
Madrid

E ls Mendoza són bona
gent”, subratlla Isabel
Lamberti. La jove ci-
neasta germanoholan-
desa –pare espanyol,

marealemanya–es refereixalspro-
tagonistesdelasevaòperaprima,La
últimaprimavera,queaquestcapde
setmana s’estrena a Catalunya des-
présd’haver guanyat el premiNous
Directors al Festival de Sant Sebas-
tià. ElsMendoza van passar per un
dur procés de reallotjament que els
vaespoliardelseuprecariperòpera
ells suficient i casolà habitatge a la
barriada de la Cañada Real de Ma-
drid. Per a aquest primer llargme-
tratge, Lamberti va convidar el clan
gitano a recrear els dies anteriors a
laforçosamudança.Ihivanaccedir.
La cinta ens descobreix unes quan-
tes coses sobre la que es considera
una de les zones més conflictives
d’Espanya, “que no ho és tant ni de
bon tros”. I ens recorda moltes al-
tres coses sobre el que per a uns i
d’altressignifica tenir inotenir.
Els Gabarre-Mendoza i la seva

llarga parentela “no necessiten te-
nirmolt”, assenyala la realitzadora.
“L’important per a ells és viure a la
seva manera i estar amb la família.
Estanorgullososdelquesóniaixíes
mostren davant els qui arriben de
fora, sense esforçar-se per presen-
tar la millor versió de si mateixos”,
enscontinua il·lustrantLamberti.
La cineasta coneixia els Mendo-

zadesdel2014.Totvacomençaren
una visita a l’àvia espanyola a Ma-
drid. Casualment es va assabentar
de l’existènciad’aquell suburbi for-
mat per assentaments il·legals. “La
meva àvia em va dir que allà no es

podia entrar: just el que jo necessi-
tava per intentar anar-hi”. D’aquell
primercontactevasortirelcurtdo-
cumental Volando voy, centrat en
les aventures dels dos germans pe-
tits de la família. Lamberti vaman-

tenir després el contacte amb els
nois i els seus. Sempre que venia a
Espanya anava a veure’ls. “Ser allà
em feia sentir més lliure i amb un
ritmemésraonable”, explica.
Quanesvaassabentardelreallot-

jament dels Mendoza, la directora

els vademanar que l’ajudessin a re-
crear la dolorosa vivència des del
seupropipuntdevista. I “demane-
radiferentdecomtota laCañadaes
representava als mitjans”: sovint
ambunèmfasienelnarcotràfic iels
conflictes que distorsionen el dia a
diade lacomunitat.
Les interpretacions dels desno-

natsesdevingutsenactorsdesima-
teixos són efectives. “Amb cadascú
vaig utilitzar diferents trucs” asse-
nyala.El fill adolescentesmostrava
“molt natural i no necessitava gaire
direcció”. El pare “tenia impulsos
de sobreactuació”, però a ella no li
vacostarderebaixar-los. Igualamb
alguns gestos de les noies, “massa
autoconscients”.Laveritatésqueel
clanenpleesvaemportarelpremia
lamillor interpretació al festival de
Les Arcs, a França. Va ser el cim
d’un altre reallotjament a les seves
vides,moltmésgrat.c

JUSTO BARRANCO
Barcelona

S’acaben de complir 40 anys de
l’intent de cop d’Estat el 23 de fe-
brer del 1981 i, en un moment en
què el populisme ascendeix a tot
el món, el Teatre Lliure revisa
l’atacquevaestarapuntdetornar
el país al passat. “És molt im-
portant fer pedagogia de la de-
mocràcia, no és una tendència
innata”, subratlla el director del
Lliure, JuanCarlosMartel. I l’en-
carregat de revisar aquell inquie-
tant dia és Àlex Rigola, que ho fa
portanta l’escenariel23-Fsegons
l’escriptor Javier Cercas. Segons
el seu premiat llibre Anatomia
d’un instant.
UnRigolafascinatperlacombi-

naciódegèneresqueaconsegueix
Cercas, per leshistòries que reve-
la sobre aquell confús moment,
per lamanera comhumanitza els
personatgesi,sobretot,perdesco-
brir enell amb llumnovaunspro-
tagonistes com Suárez, Carrillo i
Gutiérrez Mellado el passat dels
quals,diueldirector,nopresagia-
vaquepoguessinportarabonter-
melaconsolidacióde lademocrà-

cia. Però ho van fer. Van ser una
mena d’herois que avui, lamenta,
ja no es veuen: “L’heroi clàssic
buscaeltriomf,esmantéenlesse-
ves posicions. Hans Magnus En-
zensberger mostra un nou tipus
d’heroi al segle XX, el que renun-
cia, sap desmantellar, anar-se’n,
abandonar les sevesposicionsper
unbécomúiqueseguramentaca-
baràamb la sevaautoimmolació”,
explicaRigola. I Suárez, Carrillo i
GutiérrezMellado,els treshomes
que es van quedar als seus seients
mentre sonaven els trets al Con-
grés, jaformenpart,diu,d’aquests
heroisde la retirada.
En un moment en el qual ha

canviat Franco pel Rei però l’es-
tructura del búnquer continua
sent franquista, assenyala Rigola,
aconsegueixen en pocs mesos
passar a un sistema democràtic.
“Són personatges molt singulars
que busquen el seu propi èxit i en
aquesta recerca, escalant posici-
ons, han de prendre decisions ca-
pitals per al país. Són falangistes,
arribistesocomunistesambsiste-
mes dictatorials. Però arriben a
cert poder i es veuen obligats a
pactar i renunciar a molt del que
buscaven.Suárezveuquetocaser
demòcrata i s’ho acaba creient
tantques’acaba jugant lavida”.
Amb quatre actors encapçalats

per Pep Cruz, amb una gran pan-
talla amb imatges de l’època,
l’obra repassa el 23-F i alhora tota
la transició. “Llavors sabien que
s’estavenjugantlademocràciaihi
va haver en pocs mesos un pacte
entre tots. Aquell avenç tan ràpid
després ha estat impossible de
mantenir, cadascú enrocat en la
defensa de la seva part del pastís.
Quina llàstima que si en tan poc
temps es va fer un canvi tan gran,
després en tants anys hàgim fet
que la nostra democràcia avancés
tan poc. Quan vam voler es va fer
malgrat els traumes que repre-
sentavaper aunapart de la socie-
tat”, conclou.c

Rigola: “Avuinohi
haherois comels
de la transició”
El director adapta l’‘Anatomia d’un
instant’, de Javier Cercas, al Lliure

Pep Cruz i Enric Auquer a 23 F Anatomia d’un instant
SÍLVIA POCH
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]Després de la dimissió
deMagda Puyo per la
polèmica sobre Joan
Oller, la Diputació de
Barcelona ha nomenat
Núria Plana com a di-
rectora general de l’Ins-
titut del Teatre dema-
nera transitòria fins que
es resolgui el nou con-
curs públic per al càr-
rec. Plana, coordinadora
acadèmica de l’Institut
des del curs 2017-2018,
és ballarina professional
i professora de dansa del
centre des del 1998.

Núria Plana, nova
directora interina

VENDA D’ENTRADES A
entradesdevanguardia.com
DES DE 10 € A CLUB VANGUARDIA

Elclangitanoque
s’interpretaasimateix
“nonecessitavatenir
molt, sinóviurealaseva
maneraienfamília”

ALMERIA TEATRE Sant Lluís, 64. T 93 351 82 31. Patrízia
amb Z Del 8/4 al 11/4 .Dj a dss a 19h,dg a 17h. L'altre-
microbert Dss a 13h. Come&Sing 11/4 a 19h.Venda a
almeriateatre.com i taquilla

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
6 d'abril «Mandonguilles de frenillo de Roger Pelàez». Més
info: www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
2-4 d'abril «La Oscilante de Pol Jiménez». Més info:
www.anticteatre.com

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu). Canto jo
i la muntanya balla d’Irene Solà, dramatúrgia de Clàudia
Cedó, direcció de Guillem Albà i Joan Arqué. Entrades a
laperla29.cat 1,5h abans de cada funció a la taquilla del teatre.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. Tel. 93 442 31 32). Pegados, El mu-
sical, dj. 1/04 i dg., 20 h; dv. 9/04 i dss. 10/04, 17.30 h i 20 h.
I Alguns neixen estrellats, dv. i dg., 17.30 h; dss. 3/04, 17.30
i 20 h; dll. 5/04, 17.30 h; dc. 7/04, 20 h. teatrecondal.cat i pro
mentrada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Mistela, Candela,
Sarsuela. Epidèmia Teatre. Per compra d’entrades, consulta
d’horaris i preus (www.elmalda.cat)

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). Escape Room de
Joel Joan i Hèctor Claramunt; de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 20
h; dg., 18 h; dll. 5/04, 18 h. El monstre de colors, dss. 3/04,
11 h; dg. 11 i 12.30 h; dll. 5/04, 11 h. teatregoya.cat i promen
trada.com

LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 930245140.
Sería una pena que semarchitaran las plantas 8/04 al 02/05
20 hs (ju-dom) e/anticipadas www.labadabadoc-teatro.com
930245140

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. Tel. 934 511 234). A partir 1
d'abril Classe, de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 20 h; dg., 18.30
h; dll. 5/04, 18.30 h. lavillarroel.cat i promentrada.com

L'AUTÈNTICA C/ Martí 18 - 931854840 lautenticateatro.com ·
El Drac Màgic (Titelles Pamipipa): - Dijous 1/4 a les 17:00h i
del 2 al 5 d'abril a les 11:00 i a les 12:00h.

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). Fins 18 abril 53 diumen-
ges, de dt. a dv., 20 h; dss., 17.30 i 20 h; dg., 18 h; dll. 5/04,
18 h. teatreromea.cat i promentada.com

SALA ARS TEATRE C/ Jonqueres, 15 (BCN) salaarsteatre.com
Diumenge: " La Blancaneus i els 7 nans " a les 12:00h,
“Rínxols d’Or” a les 16:30h, "La casa de Bernarda Alba" a les
18:00h i "Crimen Perfecto" a les 19:45h.

SALA ATRIUM Consell de cent, 435 BCN · 931824606
Júlia, a partir de la senyoreta Júlia d’A. Strindberg prorrogada
3 setmanes, fins el 18 d’Abril. Dmc a Ds a les 20h i Dg a les
18.30h. Venta d'entrades a www.entradium.com

SALA VERSUS GLÒRIES. Castillejos 179. Tlf. 936693755.
10/03 al 18/04 "Un home sol" amb Miquel Sitjar. Dx a Ds
20:00h i Dg 18:00h

SAT! Sant Andreu Teatre. c/ Neopàtria 54. T.933457930.
27 i 28 de març i 10, 11, 24 i 25 d'abril, “Andròmines”, Cia.
Samfaina de colors. Música i titelles. A partir de 2 anys.
Consulteu www.sat-teatre.cat

SAT! Sant Andreu Teatre. c/ Neopàtria 54. T.933457930.
27 i 28 de març i 10, 11, 24 i 25 d'abril, “Andròmines”,
Cia. Samfaina de colors. Música i titelles. A partir de 2 anys.
Consulteu www.sat-teatre.ca

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. Tel. 934417022.
Del 13/4 Produït Per Hiiit pres. La Meva Violència; Familiar: A
partir 24/4 Obskené pres. Els Ocells Ho Fan, Les Balenes i
Les Puces També. Del15/4 In/Off pres. L’Art De Desaparèixer

TEATRE AKADÈMIA. C.Buenos Aires, 47-49. BCN. 934951447
‘La Venus de les Pells’, de David Ives i direcció de Guido
Torlonia. Del 10/3 a l’11/4. De dx a dss a les 20h i dg a les 18h.
Entrades: teatreakademia.cat.

TEATRE DEL RAVAL St.Antoni Abat,12. Tel. 93 443 39 99.
"Elles #cosasdechicas” Dv 20h i ds 17:30h. “Miss Tupper
Sex” Ds 20h dg 19:30h. “Let me down slowly” Dj 20h dg
17h. Entrades a teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN. St Antoni Mª Claret 120.T:936035161.
La millor nit de la teva vida Dj a Ds 20h Dg 19h. Maria

Antonieta dt dc 20h. AlisKim, el creador d’il·lusions Dj a Ds
18h Dg 17h Familiar Els Músics de Bremen Ds Dg 12h.

TEATRE LLIURE GRÀCIA. Montseny, 47. Metro (Fontana L3).
Pròximament 23 F Anatomia d'un instant, d'À. Rigola a partir
de J. Cercas / Heartbreak Hotel. Estrena el 08/04. www.teatre
lliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i 93
289 27 70.

TEATRE LLIURE: MONTJUÏC: Pg. de Sta. Madrona, 40-46 /
Pça. Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1. La
malaltia, a partir de F. Bruckner, dir. J.C. Martel. Fins a l’11/04.
02/04 audiodescripció. 03/04 sobretítols cast/ang. Forasters
vindran... de M. Galán. Estrena 01/04. Fins al 25/04.
www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla
(Rambla 99) i 93 289 27 70.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Sala
Petita: De què parlem mentre no parlem de tota aquesta
merda de La Calòrica. Dc. a dss., 19 h; dg., 18 h. Venda entra-
des i abonaments: www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA (Tel 93 317 75 99. La Rambla, 115).
Els Brugarol de Ramon Madaula. Horaris: Dc, Dj i DV 20h;
Dss 17h i 20h, Dg 18:30h, Dll 05/04, 18:30h. Venda d’entra-
des a teatrepoliorama.com

TEATRE GAUDÍ BARCELONA. Sant Antoni Maria Claret 120.
T: 93 603 51 61 " Els músics de Bremen " Diss. i Dg 12 hores.

ART MAR. T. 93 488 18 68. www.grup-escola.com

CIRC RALUY LEGACY. Port Vell. Davant Correus. Prorrogat
fins el 11 d'abril. "Todo (lo)cura" l'espectacle del moment a
Barcelona. Info i entrades a taquilla i a www.circoraluy.com.
No t´ho pots perdre!

GUIA DEL TEMPS LLIURE

TEATRES

INFANTILS

EXPOSICIONS D’ART
(*) Galeries adherides al Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.
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