
Abusos francesos a la catalana
original

Fa un parell d’anys, en el marc del Oui! Festival de Théâtre en Français  de Barcelone, va
passar per la ciutat comtal una petita joia contemporània de l’escena francesa: La magie lente,
una obra de Denis Lachaud  estrenada al Festival Off d’Avinyó del 2018 que, des d’aleshores,
no ha parat de girar pel país veí. En la seva breu estada catalana –va recalar només un parell
de dies al Dau al Sec- va fascinar tant a l’actriu Mercè Managuerra, directora artística d’aquest
espai escènic del Poble Sec, que ara n’ha volgut produir la versió en català.

Marc García Coté protagonitza l’adaptació catalana de ‘La màgia lenta’. © Maria Alzamora

La màgia lenta, títol que prové d’una reflexió de Sigmund Freud  al voltant de la psicoanàlisi,
ens presenta un ponent d’un simposi de psiquiatria que du a terme una conferència al voltant
d’un error de diagnosi. El ponent ens explicarà la història del senyor Llobet (Louvier a l’original
francès), un home de quaranta anys presumptament diagnosticat d’esquizofrènia que, en
realitat, oculta un passat traumàtic. Pouant en els records i les vivències de Llobet, el seu nou
psiquiatre (el ponent de la conferència) treu a la llum un trastorn de bipolaritat i una
homosexualitat reprimida a causa d’haver estat víctima d’abusos infantils.
La versió catalana del text de Lachaud, traduït per Joan Casas, compta amb la mateixa direcció
que l’original francesa: Pierre Notte, que adapta el seu muntatge, protagonitzat llavors per
Benoît Giros, perquè encaixi a la perfecció amb el tarannà de Marc García Coté, l’actor català
que encarna a psiquiatre i pacient en aquesta versió nostrada. L’obra, basada en un fet real,
mostra la capacitat de les paraules per guarir els traumes més profunds i desafia als
espectadors amb realitats incòmodes com els abusos sexuals a menors o les males praxis
mèdiques. El públic assisteix al recorregut constant cap a la llum del seu protagonista a través
d’un text que ha estat molt celebrat i reconegut a França.
A més de Notte, la producció del Dau al Sec també compta amb el dissenyador de llums
original de l’espectacle, Alexander Mange, perquè per transmetre la força d’un text com aquest,
no calen grans artefactes escenogràfics sinó, més aviat, una posada en escena minimalista
reforçada escaientment per una bona proposta lumínica. Més enllà de la sala del Poble Sec,
l’adaptació catalana també compta amb el suport de la productora francesa Idée du Nord,
responsable de la producció original, i amb la col·laboració de Mise en Lumière, l’associació
promotora del Oui! Festival.
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L’obra s’estrena el pròxim 14 d’abril i estarà en cartell fins al dia 25, dues setmanes per gaudir
d’un text potent que ens fa recordar que 1 de cada 5 persones a Catalunya i a Europa ha patit
abusos sexuals durant la seva infància i que, segons dades de Save The Children, 6 de cada
10 abusadors són coneguts, en major o menor grau, pels infants víctimes dels seus actes. Una
realitat que no podem obviar i que cal combatre des de tots els àmbits; motiu pel qual aquesta
proposta escènica també compta amb la col·laboració de la Fundació Vicki Bernadet.
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