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■ La companyia llatinoamerica-
na Lagartijas Tiradas al Sol torna
aquest dissabte al festival Tempo-
rada Alta amb Tula, una entrega
més del projecte amb què vol re-
tratar la democràcia mexicana, i
que pren la forma d’una confessió
que no es pot compartir. Es tracta
d’una instal·lació a la sala La Pla-
neta de Girona a la que els espec-
tadors aniran entrant d’un en un
i que ha exhaurit les entrades per
a les dotze sessions programades.

Cinquanta anys després de la
publicació del llibre La democrà-

cia a Mèxic, de Pablo González
Casanova, la companyia va enge-
gar el projecte La democràcia a

Mèxic -, una iniciativa
per actualitzar el diagnòstic del
país mitjançant  accions artísti-
ques, una per cada estat de Mèxic.

Després de portar al festival els
capítols dedicats a Tijuana, Vera-
cruz i Santiago Amoukalli, ara se
centren en Tula, un municipi a
l’estat d’Hidalgo, a uns  quilò-
metres de la Ciutat de Mèxic. 

«Tot i que el cas no és tan cone-
gut com el d’altres ciutats mexica-
nes, Tula té unes altes taxes de de-

lictes sexuals, una qüestió sobre la
qual volíem relexionar», explica
Gabino Rodríguez, un dels impul-
sors de la companyia, que sempre
treballa en espectacles que s’inte-
rroguen sobre com es documenta
la història.

El que més ha colpit la com-
panyia de les iniciatives sorgides
els darrers anys que visibilitzen la
violència sexual i recullen els tes-

timonis de dones que l’han patit
és «l’omnipresència de les situa-
cions d’assetjament a la vida de les
dones». «Els homes que les per-
petren també formen part de la
societat, i això vol dir que hi ha co-
ses que no estem parlant», apun-
ta. «La nostra pregunta era: on són
els assetjadors? Per què no els
veiem? Cal trencar amb la idea
que el violador és un ésser fosc,

que va amb gavardina i passeja de
nit, perquè les estadístiques diuen
que són persones molt properes a
les víctimes, gent normal que va a
treballar cada dia», continua.

La relexió de Lagartijas Tiradas
al Sol es planteja aquesta vegada
com una confessió davant l’espec-
tador. «Entra individualment en
un espai on se li exposen proves i
evidències d’un secret, i el que se

li demana és que el guardi, que el
que veu no surti del teatre», deta-
lla Rodríguez, que assenyala que
la instal·lació «no està completa,
perquè cadascú ha de formar la
seva experiència». És per això, diu,
que «fem un pacte individual amb
cadascun dels espectadors i no
podíem fer servir la forma con-
vencional del teatre».

Els mexicans són una de les
companyies més idels al festival
Temporada Alta, on, amb aquest,
ja hauran presentat vuit especta-
cles des del . «En aquests
anys s’ha creat una conversa amb
els espectadors de Girona. Nor-
malment amb el públic de la teva
ciutat estableixes un diàleg que es
nodreix del pòsit de tot allò que ja
es coneix. Això és molt difícil que
passi a escala internacional, per-
què et veuen amb menys freqüèn-
cia, però aquí ha passat», diu.

El grup teatral ja treballa amb
una nova entrega del projecte de-
dicat a la democràcia, una relexió
de plena actualitat. «Hi ha un des-
contentament creixent i això es
pot veure a Xile, però també a Ca-
talunya i al Líban. Hi ha una falta
de sensació de representació.
Quan es perd la idea que cal dele-
gar el poder en algú altre perquè
no sents que et representi, s’estan
qüestionant els pilars de les de-
mocràcies representatives, per
això cal tornar a pensar-les i rei-
maginar possibles escenaris de
convivència, conclou Rodríguez.

Confessió davant l’espectador
La companyia mexicana Lagartijas Tiradas al Sol torna demà a Temporada Alta amb «Tula», 
una instal·lació a La Planeta a la qual el públic entrarà d’un en un per reflexionar sobre la democràcia

A la instal·lació s’exposen proves d’un secret que el públic no pot compartir. THOMAS LENDEN
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■El Bòlit del Pou Rodó inaugura
demà a les  del migdia el projec-
te ., fruit d’una residència d’in-
vestigació que l’artista Fidel Gar-
cia ha fet a Girona i centrat en la
tanca que separa Melilla del Ma-
rroc. El projecte artístic consisteix
a obrir permanentment una es-
cletxa en una zona en conlicte
com és la tanca de Melilla, mitjan-

çant la instal·lació d’una estació
de radioescolta que retransmet
via streaming. 

Aquesta estació de radiooient
està formada per un sistema de
transmissió i un micròfon ampli-
icador direccional que apunta a
la tanca i que farà possible que els
migrants tinguin accés i participa-
ció en la societat, donant-los-hi
veu.

El drama entorn de la tanca de
Melilla, al Bòlit del Pou Rodó

 EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE
GIRONA (COAC) I LA FUNDACIÓ RA-
FAEL MASÓ van inaugurar ahir la
mostra que comparteixen, una expo-
sició antològica dedicada a l'arquitec-
te noucentista Josep Maria Pericas.
L’exposició es podrà veure fins al 8 de
desembre al COAC i fins al 16 de maig
del 2020 a la Casa Masó.

L’arquitectura
de Pericas, en
una exposició

MARC MARTÍ

2x1 presentant la targeta del Club del Subscriptor del Diari de Girona

Divendres, 25 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre,
als Cinemes Albèniz Plaça -sala 11-

amb la presència de Neus Ballús (directora), Elena Andrada (actriu)

i Edmon Roch (productor) 
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