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Diumenge, 11 de març de 2018
el Periódico Mediterráneo

pensaments

des del racó

Són les dones, sí, elles, qui
mobilitzen el nostre món

L

agenda

Eric
Gras Cruz

a poeta canadenca Louise Dupré, que he pogut conèixer gràcies
a la traducció i edició
que Marina López Martínez,
professora del departament
de Filologia i Cultures Europees de la Universitat Jaume
I, ha realitzat sobre la seua
obra Muy cerca (Visor), escriu
en un dels versos que comprenen aquest poemari: «Hablar se nos antoja un verbo
extenuado». Raó, no li falta a
l’autora del Quebec, ja que en

aquests temps el diàleg sembla inexistent per a aquells
que ostenten el poder i prefereixen mirar cap a un altre
costat. Així ens va. No obstant
això, i malgrat aquest sentit
nostàlgic de pérdua que Dupré dóna al vers, crec que la
poeta ens convida a replantejar aquesta situació que molts creuen irreversible. S’ha de
seguir parlant, o intentant
parlar. Hem de fer ús de la
paraula, expressar-nos lliurement, com van fer centenars

de milers de dones al nostre
país per reclamar una cosa
que no hauria de reclamar-se,
ja que la igualtat ha de ser un
dret inalienable.
Marina López, amb qui vaig
tenir oportunitat de conversar, em va parlar de Dupré i de
la generació d’autores a la qual
pertany, una generació en la
qual les dones van ser les que
van portar la veu cantant pel
que fa a la innovació i renovació de la poesia. Això em va induir a reflexionar, i no vaig tenir cap problema a reconèixer
que són les dones, sí, les dones,
les que mobilitzen el món, autèntiques lluitadores. D’elles
hem d’aprendre molt. En elles
hem de veure’ns reflectits. H

‘Ragazzo’, el 16 de
març, al Paranimf
de la Jaume I

sumari
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Música

Q Arcadi Volodos actuarà a

l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló dimarts que ve,
13 de març. El pianista rus protagonitzarà un dels concerts de
l’any a la capital de la Plana.
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Q Europa, estiu de 2001. La ciu-

Literatura

tat de Ragazzo viu la restricció de
drets socials més gran que ha viscut el continent des de la II Guerra
Mundial. Aquesta és la breu descripció de l’obra ‘Ragazzo’, de Lali
Álvarez i amb Oriol Pla, que es representarà al Paranimf de l’UJI divendres que ve, 16 de març.

Q En la nostra secció dedica-

da a la literatura destaquem
aquesta setmana ‘Experiencia
y pobreza. Walter Benjamin en
Ibiza’, de l’escriptor Vicente Valero. Edita Periférica.

Blanca Portillo protagonitza avui ‘El
cartógrafo’, de Mayorga, a Benicàssim
Q La magistral actriu Blanca Portillo actuarà aquest diumenge, 11 de març,

al Teatre Municipal de Benicàssim per protagonitzar al costat de José Luis
García-Pérez l’obra ‘El cartógrafo’, del dramaturg Juan Mayorga, que també
s’encarrega de la direcció d’aquesta obra ambientada a la Varsòvia actual.

‘Nelyubov’, de
Zvyagintsev, es
veurà a Benicàssim

El 16, presentació
del llibre de Paz
Castelló a l’ECO

‘Flamencianes’, al
Teatre Els XIII de
Vila-real, el dia 18

Q El film ‘Nelyubov’, últim Premi

Q Paz Castelló presentarà el di-

Q El proper diumenge, 18 de març,

del Jurat al Festival de Cannes, es
podrà veure al Teatre Municipal de
Benicàssim del 16 al 18 de març.
Aquesta pel·lícula d’origen rus, dirigida i co-escrita per Andrey Zvyagintsev versa sobre una parella que
travessa un divorci i ha d’unir forces
per trobar al seu fill desaparegut.

Director:
José Luis Valencia Larrañeta
Redactor en cap:
Julio Sánchez Isarria
Coordinació:
Eric Gras Cruz
Disseny:
J. M. Martos i F. Navarro
Maquetació:
Pere Jiménez,
Fede Navarro
Col.laboradors:
Irene Gras, Henri Bouché,
Josep Palomero i José
Miguel Segura.

vendres, 16 de març, a les 19.00
hores, el seu llibre ‘Dieciocho meses y un día’, que ha rebut un dels
guardons Letras del Mediterráneo
2018 que concedeix la Diputació
Provincial de Castelló. La presentació tindrà lloc a l’Espai Cultural
Obert Les Aules (ECO).

a les 19.30 hores, el Teatre Els XIII
de Vila-real acollirà ‘Flamencianes’,
un espectacle innovador i fresc en
què podem trobar la fusió de dues
formes de cant tan paregudes
com el flamenc i la música tradicional valenciana. Promou l’IVC i
l’Acadèmia de la Llengua.

Balmorhea actuarà
al Paranimf de
l’UJI el 17 de març

Planakanta oferirà
un concert al Raval
el 15 de març

Q Balmorhea, el grup d’Austin,

Q El 15 de març, al Teatre del Ra-

Texas, liderat pels multiinstrumentistes Rob Lowe i Michael Muller,
compleix una dècada de vida i ho
celebra amb la publicació d’un nou
treball que presentaran al Paranimf
de l’UJI el 17 de març. El grup ha
fet un pas més enllà en la seua proposta musical.

val, ‘Viatge per Llatinoamèrica a
través del folklore’. Planakanta,
grup format per gent de Castelló,
ens presenta un viatge per tota Llatinoamèrica amb la mostra de ritmes i poesia demostratives del folklore, arrels i mestissatge de la música d’aquests països germans.
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Teatre

Q Mario Gas dirigeix el clàssic

de teatre contemporani ‘Calígula’, obra d’Albert Camus. El
17 de març es representarà
aquesta obra al Teatre Principal de Castelló.
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Entrevista
Q El catedràtic de Literatura

Espanyola de la Universitat Jaume I, Santiago Fortuño, parla de
l’edició del llibre sobre les cròniques de la Gran Guerra que va
signar Alberto Insúa.

