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27 La fira Roda el Món de la Fundació
Atlas s’enceta amb la música del pare
Jony i un tast de sopes internacionals

28 El Museu de la Pell amplia el fons
amb la donació d’una pintura a l’oli
sobre tela de Josep Serra i Massana

Rosa Roiscinblit i Estela Barnes de Carlotto, vicepresidenta i presidenta de les Abuelas de la Plaza de Mayo

�� CICLE TEATRAL ��

El teatre, via de recerca de la identitat
L’Aurora participa en un cicle que vol sanejar els danys de la repressió argentina

��� Les Abuelas de la
Plaza de Mayo han impul-
sat un cicle teatral amb
l’objectiu de col·laborar en
la recuperació d’infants
‘robats’ als seus pares per
l’última dictadura militar
argentina. L’escenari del
Teatre de l’Aurora, amb el
muntatge «Hija de la dicta-
dura argentina», serà un
dels set espais de la pro-
víncia de Barcelona que
acolliran el projecte
■■ NÚRIA CAÑAMARES/Igualada

El Teatre de l’Aurora serà un
dels set escenaris de la demarca-
ció de Barcelona que participarà
en un cicle de 16 obres de teatre
per col·laborar amb la recupera-
ció dels nens i nenes robats per
l’última dictadura militar argen-
tina als seus pares segrestats, as-
sassinats o desapareguts.

El cicle, denominat Teatro x la
Identidad, és impulsat per les
Abuelas de la Plaza de Mayo i
traslladat a Barcelona per la Pla-
taforma Argentina contra la Im-
punitat amb la col·laboració de la
Casa Amèrica Catalunya i la
Xarxa de Sales Alternatives de
Catalunya (COSACA). Se cele-
brarà gratuïtament tots els di-
lluns a partir del 5 de maig i fins al
12 de juny a les sales Tantaranta-
na, Versus, Beckett, Antic Teatre
i Teatreneu de Barcelona i Teatre
Ponent de Granollers, a més del
Teatre de l’Aurora d’Igualada.

En declaracions a Diari d’Igua-
lada, la membre de la Plataforma
Argentina contra la Impunitat
Florencia Rovetto ha destacat la
«sensibilitat» i l’«espai de refle-
xió» que permeten les arts escè-
niques que,en aquesta ocasió,ac-
tuaran «com a caixa de ressonàn-
cia perquè molta gent que viu a Es-
panya i va néixer entre els anys

1975 i 1980 a l’Argentina es pre-
gunti sobre la seva identitat real».
Assegura que les Abuelas de la
Plaza de Mayo se sentiran satis-
fetes pel fet que un dels especta-
dors es plantegi qui són els seus
progenitors i iniciï els tràmits de
reconstrucció de la seva vida.

Aquesta associació ha calculat
que poden estar residint a Espa-

nya unes 50 persones amb un al-
tre nom o identitat sense ni tan
sols saber-ho, de les més de 500
que es creu que hi ha arreu del
món. D’aquests, ja n’han recupe-
rat 82.

Florencia Rovetto va encapça-
lar l’acte de presentació del Tea-
tro x la Identidad, dissabte pas-
sat, al Centre de Cultura Con-

temporània, on també van ser
presents la presidenta i vicepresi-
denta de las Abuelas de la Plaza
de Mayo, Estela Barnes de Car-
lotto i Rosa Roiscinblit, acompa-
nyades d’actors i dramaturgs ca-
talans. El cicle ja ha registrat una
bona acollida a l’Argentina, Ma-
drid i la Corunya i els organitza-
dors esperen repetir l’èxit aquí.

Cartell de l’obra que es durà a terme a l’Aurora

L’argentina Lucila Teste representarà la
biografia «Hija» el 29 de maig a Igualada

El dilluns 20 de maig, el Teatre
de l’Aurora acollirà la represen-
tació del muntatge Hija de la dic-
tadura argentina de Lucila Teste,
una argentina establerta a Cata-
lunya. En aquest espectacle, que
ja ha recorregut part del territori
català, la dramaturga i actriu ex-
plica de manera autobiogràfica
com ha sobreviscut a la desapari-
ció dels seus pares.

En l’atmosfera d’un ambient
càlid,Teste mostra els seus senti-
ments més íntims, com ara el de-
sig de preguntar als seus progeni-
tors en què es van inspirar per

donar-li el nom de Lucila, com
hauria estat ella si no se’ls ha-
guessin endut quan tenia només
vuit mesos o bé a qui s’assembla,
senyals que no la farien sentir tan
sola. Assegura que ha estat una
nena feliç educada amb molt d’a-
mor per la seva àvia, però no pot
evitar preguntar-se aquestes i
d’altres qüestions i, encara
menys, no vol esborrar-los de la
seva memòria encara que en sà-
piga ben poca cosa.

Altres de les obres que comple-
ten la cartellera del cicle Teatro x
la Identidad són Re-pressió, una

performance de la companyia
Entropia Zero –de la qual forma
part Lucila Teste;La tensión de la
cuerda,d’Eva Sánchez,una auto-
ra de Montcada i Reixach que ha
escrit el text expressament per a
aquest cicle;París,de Rosa Maria
Ysart, que tracta sobre un cas
d’apropiació de menors,o La ma-
no izquierda de Victòria Szpun-
berg.

El projecte compta amb la invo-
lucració de dramaturgs i actors
de relleu com Pepe Rubianes,
Jordi Dauder, Héctor Alterio,
Ariadna Gil i Cecilia Rossetto.
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