
Direcció: Imma Colomer

Jo penso en Yu - Je pense à Yu, títol original en francès- és una peça teatral escrita el 2012 per la dra-
maturga canadenca Carole Fréchette. El text ens presenta a una protagonista, Madeleine, que queda 
estranyament intrigada, sorpresa, fins i tot obsessionada per una notícia que ha llegit a Internet: un pres 
polític xinès, Yu Dongyue, és alliberat després de complir una condemna de disset anys en llançar pintura 
sobre el retrat de Mao a la plaça de Tiananmen, el 1989. Ella, exactivista i exmilitant, es capfica en voler 
entendre el significat d’aquell gest dramàtic comès per Yu. Aquest fet li fa reconsiderar el que ha fet amb 
la seva pròpia vida, entre 1989 i avui. Al llarg de la seva investigació, Madeleine torna a examinar la 
noció de resistència, lluita i compromís... Mentrestant, el món que l’envolta el comparteix amb Jeremi, el 
seu veí resignat, dependent d’un fill malalt, i la Line, una immigrant xinesa a qui dóna classes de francès, 
obsessionada amb els temps verbals. Aquests fets remouen la vida d’aquests tres solitaris protagonistes: 
Madeleine revifa la seva força, Jeremi connecta amb el seu sentiment de còlera fins ara enterrat, i Line 
recupera la seva pròpia història, de la qual mai no n’ha volgut saber res. La història de Yu condueix a ca-
dascú a reflexionar sobre la seva pròpia relació amb el món, les seves esperances o il·lusions perdudes.

La proposta d’Imma Colomer surt de la seva recerca d’una obra relacionada amb el compromís, que a 
través d’ella es pogués incidir en les coses que passen al nostre voltant. Posa sobre la taula un debat 
entre els actors i el públic, i busca aproximar la gent jove al teatre, fent-lo participar d’una manera més 
conscient en els esdeveniments actuals. Aquesta obra desempolsa l’apatia i la indiferència. Ajuda a donar 
llum sobre el compromís actual en el nostre fer de cada dia, perquè alguna cosa canviï en aquest món on 
veiem que les estructures democràtiques i polítiques són velles i en perill d’extinció.
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