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resulta ser un vell conegut
a qui havia estimat amb fo-
llia i que, en ser plantada,
l’abocà a la vida conventu-
al. L’ara monja reviu l’in-
fern que va passar en
veure’s desplaçada per una
dona que considera “carn
de bordell embolicada
amb sedes”. I aprofita que
té el seu diable a mercè
per passar-hi comptes. Els
furibunds retrets de la
mongeta fan esclatar el
plor en el malalt silent, fins
al punt que expira en els
seus braços.

És més eficaç, escènica-
ment, La infanticida, que
Emma Vilarasau encarna
amb esglaiador verisme. La
noia pagesa relata la seva
peripècia des d’un manico-
mi on ha estat confinada
després de matar la filla
acabada de néixer, fruit
d’una apassionada relació
amb un ric burgeset de ciu-
tat. El punt de bogeria de la
protagonista li escau a la
Vilarasau, sempre al caire
del precipici, al límit de la
versemblança. L’actriu con-
trafà les veus de la noia dia-
logant amb altres perso-
natges, i ho fa amb gràcia,
humor i patetisme, tot i que
a cops s’escolta massa. So-
mica, moqueja, es plany i
es rebolca amb un punt
d’excés. Però sap fer brillar
la paraula teatral d’una
gran escriptora!

La infanticida / Germana
Pau
De Víctor Català. Direcció de
J.M. Mestres.
Teatre Romea, 19 de març

Bona ocasió, la que
brinda el Romea, per
acostar-se a la força

literària de Víctor Català,
l’àlies d’una escriptora de
raça en una època on era
mal vist que una dona
prengués qualsevol tipus
d’iniciativa. Caterina Albert
va haver d’amagar-se rere
el pseudònim masculí per
exercir amb llibertat el seu
ofici i pensament. Veure
sobre l’escenari dos dels
seus monòlegs dramàtics
és una iniciativa del tot
oportuna que demostra
que encara s’han de fer
molts deures per normalit-
zar la relació del públic
amb els seus autors d’ahir,
silenciats per una desídia
incomprensible. Dos mo-
nòlegs poderosos, on sen-
tim la veu de dues dones
torturades per haver viscut
els seus sentiments sense
límits, cosa que la vida re-
glada d’aquella època no
ho podia consentir. Àngels
Gonyalons incorpora la
Germana Pau amb conten-
ció i sobrietat. Un perso-
natge que fa la vetlla hos-
pitalària d’un malalt que

Crítiquesteatre

Dones torturades
FrancescMassip

els valors del muntatge.
Tal com es presenta ara a
La Villarroel genera una
irritant satisfacció. Un es-
trany maridatge entre la
capacitat de l’autor per
sortejar en l’últim segon
els perills del kitsch emo-
cional amb un tonificant
toc d’acidesa, i la incapaci-
tat del director-actor per
esquivar els punts negres
del text i el repartiment
per fer de la funció una
proposta rodona, sense la
sensació de presenciar un
número de malabarisme,
amb el perill del fracàs
sempre en ment.

Alguna pilota cau pel
camí, però l’encant i l’em-
patia que genera Espino-
sa –i ell ho sap per fer-se
perdonar, com els nens,
els seus errors— acaben
per guanyar la partida. Al
final, l’artista resol la seva
última pirueta amb èxit i
el públic aplaudeix alleu-
gerit com si ell mateix ha-
gués superat tots els tràn-
gols que, entre ball i ball,
amenacen constantment
aquesta producció.

4 bailes
D’Albert Espinosa.
La Villarroel, 19 de març.

L’obra 4 bailes és de
teatre. Té autor,
director, compa-

nyia (Los Pelones), esce-
nògraf, figurinista, il·lumi-
nador, un responsable de
l’espai sonor i, fins i tot,
una veu en off. 4 bailes és
Albert Espinosa, autor, di-
rector i actor principal. Un
protagonisme a tres ban-
des que possiblement no
juga del tot a favor del
muntatge. Espinosa és
una persona-personatge
apadrinada pel públic.
Una singularitat mediàti-
ca –potser no tan explota-
da com la de Santiago Se-
gura— molt més potent
que els seus recursos in-
terpretatius.

S’hauria d’imaginar
aquesta funció sense ell o
només amb ell, convertida
aquesta agredolça comè-
dia en un monòleg, per
jutjar sense interferències

Amb ell o sense ell
JuanCarlosOlivares‘El segle del jazz’

mostra obres
de Matisse,
Mondrian,
Kupka, Pollock
i Basquiat

1. Imatge d’Oliviero Toscani per a una campanya de Benetton del 1992, a l’exposició ‘Controvèrsies’ de la Biblioteca Nacional ■
BENETTON 2. Retrat de Josephine Baker, d’Alexander Calder, que va convertir la cantant en un mòbil de filferro ■ CALDER FOUNDATION /
ADAGP. 3. ‘Dos músics’, de James Weeks, a l’exposició ‘El segle del jazz’, al Museu del Quai Branly ■ MUSEUM OF ART OF SAN FRANCISCO

sofisticats mòbils. Fins al
20 de juliol, la mostra inda-
ga en el temps que el jove
Calder va passar a París du-
rant els anys 20 i 30 i desco-
breix un artista pioner, que
va aplicar el seu geni a dis-
senyar petites escultures
de filferro d’una espectacu-
lar senzillesa, com ara la
sèrie que va dedicar a la
cantant i ballarina Josephi-
ne Baker. “Un no-res encan-
tador”, sentenciava una crí-
tica escrita el 1927 sobre la
seva obra. La mostra des-
criu la transició de la figura-
ció a l’abstracció viscuda
per Calder durant els seus
anys parisencs i mostra
una de les obres mestres de
l’escultor: un circ a petita
escala que l’artista manipu-
lava, un projecte tan apas-
sionant que mereixeria una
exposició exclusiva.

El Museu del Quai Bran-
ly, llegat de l’expresident
Jacques Chirac amb voca-
ció de museu antropològic i
peculiar edifici projectat
per Jean Nouvel, dedica la
seva primera exposició
sobre cultura contemporà-

nia a la influència del jazz
en l’art del segle XX. El
segle del jazz repassa la his-
tòria de l’estil musical, lliga-
da a la discriminació racial
als Estats Units i exportada
a Europa amb l’arribada de
les tropes aliades durant les
dues guerres mundials.
L’exposició permet desco-
brir la influència creixent
del jazz i la permeabilitat
detectada en la pintura i les
arts gràfiques de tot el
segle XX, a través d’obres
de Matisse, Mondrian,
Kupka, Pollock i Basquiat,
entre molts d’altres. La se-
lecció de portades de vinils
de 78 revolucions és mag-
nífica. La mostra, que ex-
posa part del catàleg del
Macba, també passarà pel
Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona a par-
tir del 21 de juliol.

Fotos prohibides
A la seu històrica de la Bi-
blioteca Nacional, les imat-
ges més polèmiques dels úl-
tims temps protagonitzen
la mostra Controvèrsies,
en què queda demostrat

que la fotografia ha estat
íntimament lligada als es-
càndols des del dia del seu
descobriment, cap al 1850.
La mostra repassa imatges
censurades de l’últim segle
i mig, dels retrats infantils
que l’autor d’Alícia al país
de les meravelles, Lewis
Carroll, va fer el 1859 a les
campanyes publicitàries
d’Oliviero Toscani per a la
marca Benetton.

El conjunt delimita les
fronteres de la tolerància i
els tabús dominants en
cada moment històric, so-
vint vinculats a la mort, la
violència, el sexe i la religió.
Els autoretrats en què el fo-
tògraf Robert Mapplethor-
pe se sodomitzava amb un
flagell –que li va costar una
denúncia per obscenitat
als EUA–, el retrat d’alta
càrrega sexual d’una Broo-
ke Shields de només 10
anys i les escandaloses
imatges anònimes de sol-
dats nord-americans tortu-
rant els presoners d’Abu
Ghraib són altres exemples
destacables recollits per
aquesta mostra. ■
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