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Santa Teresa d’Àvila ha inspirat Julia Kristeva en el seu últim llibre ■ AVUI

re als lectors que tots som
nazis, i això és una forma
de banalització del mal. No
crec que Jonathan Littell
ho pensi, però la simpatia
que pot despertar el protagonista, malgrat els horrors que comet, fa que el
lector no agafi prou distància. Sí que el personatge és
molt culte, però això no vol
dir que actuï segons els
seus pensaments, sinó que
obeeix. És una dimissió del
pensament i ens fa creure
que tots estem dins
d’aquest fracàs.
No la relacionàvem amb el
cinema, però encara menys
amb la religió. Com és que el
seu últim llibre tracta de
santa Teresa d’Àvila?
Aquí potser és xocant, però
santa Teresa no només era
una eina de Franco per santificar la seva glòria, sinó la
mà que va escriure una
obra extraordinària. Davant la crisi de valors i la
falta de temps per aturarse a fer preguntes, és interessant redescobrir la història de la cultura europea,
que va ser un espai de relació entre el judaisme,
l’Islam i el cristianisme, per
al millor i per al pitjor. Ella
està enmig d’aquest intercanvi. Parla sovint de l’expulsió dels jueus i ella mateixa és una conversa per
part de pare. També m’interessa la seva experiència
mística i la lectura que fa
del Càntic dels càntics,
molt sensual, molt a prop
de l’amor. Ella no para d’interrogar-se sobre la fe.
Com a psicoanalista, ¿li ha
interessat aquest coqueteig
amb els límits de la bogeria?
Sí, la psicoanàlisi pot ser

una eina per comprendre
aquesta manera que té ella
de viure la fe com una malaltia d’amor. La seva teràpia és escriure i això no
deixa de ser una manera
molt moderna d’entendre
l’escriptura.
Com lliga tota aquesta religiositat amb Freud?
Freud no es va equivocar
quan va dir que la religió
era una il·lusió i que suposava una repressió mental
dels nostres fantasmes,
però també parlava molt de
la necessitat de creure. Els
successors de Freud podem
apropar-nos a aquesta necessitat de creure, que és
un substrat de la psique, un
vessant prereligiós. Si el
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Prescindir dels
interrogants ens
pot portar a una
automatització
de l’espècie
humana

nen no aprèn a creure, mai
no entendrà res.
També es deu haver interessat per l’èxtasi de santa
Teresa.
S’ha dit que era la patrona
dels histèrics, però no tots
els histèrics escriuen com
ella. L’èxtasi la transporta i
la deixa alhora buida. Ella
esdevé Jesús, l’estimat,
fins al punt que viatja a diferents estadis del seu interior i en el setè nivell hi
troba Jesús. Aquesta riquesa en el nostre interior és la
base de l’humanisme.
L’home esdevé valor suprem. Ella arriba a una
gran llibertat d’esperit perquè la seva relació amb
Déu no consisteix en el nihilisme sinó a jugar-hi.
¿És menys atea després de
conèixer santa Teresa?
No, però he entès que hem
de posar la religió en perspectiva. Tinc la idea de
proposar als meus companys psicoanalistes de
crear un observatori del
fet religiós que seria a Jerusalem. Ara celebrarem
la primera trobada.
I què li interessa de santa
Teresa, com a feminista?
Ella no va oblidar mai que
la seva mare va morir molt
jove perquè va tenir molts
fills. Era un temps [segle
XVI] en què les dones
només eren valorades pel
seu ventre. La religió li
permetia tenir una veu i
l’expressava amb moltes
imatges gràfiques. De fet,
per tornar al principi de la
conversa, era una dona
feta per al cinema, tot ho
expressava de manera
molt visual.
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Amb la benedicció dels crítics (premi Revelació de la
crítica 2007), la creació de
Flyhard escrita i dirigida
per Jordi Casanovas torna
als escenaris de Barcelona.
Un thriller de despatxos en
què uns treballadors joves,
mal aprofitats i frustrats
perquè no poden aportar
tot el que saben, intenten
remoure l’empresa.
(SENSE DATA DE SORTIDA)

El Centro Dramático Nacional confirma la col·laboració amb el TNC amb un espectacle d’emocions gegantines ben transmeses
per un elenc (amb força catalans, com Carme Elias,
Víctor Pi...) que envolta un
virtuós dels escenaris: Alfredo Alcón. Amb dramatúrgia de Juan Mayorga i
direcció de Gerardo Vera.
(FINS AL 8 DE JUNY)

Dia de partit
Teatre Lliure

El llibertí
T. Poliorama

David Plana mou totes les
fitxes que giren a l’entorn
d’un gran derbi: el poderós que seu a la llotja, el
polític en desús que ja no
hi pot ser, l’espavilat que li
ofereix entrar-hi i dues
dones que esperen. Amb
una interpretació memorable de tothom, i especialment de Julio Manrique i
Joan Carreras.
(FINS AL 8 DE JUNY)

És sens dubte l’espectacle
de la temporada. Ja l’hem
recomanat, però com que
no fa cap mal veure’l dues
vegades, ara, a pocs dies
d’abaixar el teló a Barcelona definitivament, s’hi ha
incorporat Montse Guallar
en el paper de Madame
Therbouche. Una excusa
per tornar-hi. Voltarà per
Catalunya fins al gener.
(FINS AL 15 DE JUNY)

Despedida
y cierre
Teatre Apolo

Els mots de
Yorik...
Espai Brossa

Moncho Borrajo deixa la
professió d’actor per dedicar-se a la pintura. S’ha
volgut acomiadar de Barcelona al teatre que tantes
vegades l’havia acollit
amb un monòleg de 2.30 h
en què toca el crostó a tothom. Un adéu definitiu
que val la pena aprofitar.
(FINS AL 8 DE JUNY)

Tres sàtires de Palau i
Fabre unides artesanament, retallades, encreuades i enganxades trencant
l’ordre. És l’opció dramatúrgica d’Iñaki Garz i la
companyia Ícaro Teatre en
homenatge al desaparegut
poeta, que tant costa d’estrenar a Barcelona.
(FINS AL 15 DE JUNY)
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BARCELONA

El president de la Generalitat, José Montilla, ja té
sobre la taula com a mínim
una primera llista de noms
per al plenari del Consell
Nacional de la Cultura i de
les Arts. És la que la setmana passada li va fer arribar
la Plataforma de la Cultura
per un Consell de les Arts,
amb 43 noms. El conseller
de Cultura, Joan Manuel
Tresserras, i els grups parlamentaris també l’han rebut.
La llista inclou creadors
(Frederic Amat, Hermann
Bonnín, Juli Capella, Isabel
Coixet, Joan Fontcuberta,
Enric Jardí, Àngels Margarit, Roc Parés, Vicky Peña,
Perejaume, Pere Portabella,
Carles Santos, Susana Solano i Arnau Vilardebó), gestors (Vicenç Altaió, Eulàlia
Bosch, Teresa Carranza,
Francesc Casadesús, Jordi
Colominas, Sergi Díaz,
Lídia Gilabert, Marta Gili,
Pilar Parcerisas i Ramon
Parramon), emprenedors
(Carme Balcells, Lluís Bassat, Sergio Caballero, Bruno
Figueras, Chantal Grande,
Ton Granero, Tortell Poltrona, Marta Oliveres, Salvador Sunyer i Margarida Troguet) i pensadors (Xavier
Antich, Manuel Delgado,
Jordi Jané, Josep Ramoneda, Ignasi Riera, Montse Romaní, Xavier Rubert de
Ventós, Ricard Salvat i
Jorge Wagensberg).
La llei es va aprovar el 7
de maig i ara la conselleria
ha començat a redactar els
estatuts i el reglament del
Consell. Això, segons fonts
de la conselleria, farà retardar la presentació de la
llista oficial, d’11 membres, a aprovar pel Parlament en bloc. La Plataforma també vol participar en
la redacció d’estatuts i reglament. La conselleria
pensa convocar-los. ■

LaGuerradel
Francèsen
monedes
Redacció
BARCELONA

Monedes en lluita dóna al
MNAC una visió diferent de
la Guerra del Francès (18081814), de la qual ara se celebren els 200 anys. Estarà
oberta tot un any i inclou
una peça d’or de 320 rals de
Josep Bonaparte o un tresor
trobat durant la contesa a
Sant Andreu del Palomar.
Les primeres pessetes daten
d’aquest període. ■

