
32 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dimarts, 20 d’octubre del 2009

i ha pel·lícules impossibles que, malgrat
les bones intencions, poden caure en el
pendent d’allò políticament correcte,

d’allò sentimental o senzillament, amb una certa
impudícia, en la manera de mostrar el que mostren.
Yo también és, probablement, una d’aquestes pel-
lícules. Antonio Naharro i Alvaro Pastor, que l’any
2002 ja havien fet un curtmetratge sobre la síndro-
me de Down, Uno más, uno menos, centra el dis-
curs a voler saber de quina manera podem parlar
d’integració de persones amb la síndrome de Down
si la sexualitat és, per a ells, una assignatura pen-
dent. La qüestió va lligada a un altre problema: com
afronten l’edat adulta, més enllà de la seva integra-
ció en el món laboral. N’hi ha prou que un noi amb
síndrome de Down treballi en una institució per tro-
bar-li la felicitat? Aquesta felicitat no requereix cap
relació afectiva ni sexual?

La qüestió resulta complexa, sobretot la manera
en què es pot visualitzar sense caure en la grolleria.
Per donar forma a les seves inquietuds, els directors
no només s’han limitat a mostrar una relació entre
una parella de síndrome de Down –qüestió que apa-
reix com una via secundària del film– sinó que in-
tenten donar credibilitat a l’amor impossible entre
una noia que no ha parat de fer sexe amb molts ho-
mes, però que reconeix que veritablement no ha fet
l’amor amb cap d’ells, i un jove de trenta quatre
anys amb síndrome de Down que no ha tingut cap
experiència sexual, malgrat que no para de desitjar
les dones que l’envolten. Tota la premissa gira al
voltant de si la història d’amistat i d’amor que s’es-
tableix entre tots dos personatges podrà culminar
amb la parella, junta, al llit, sense complexos i sen-
se la barrera que estableix la diferència. El mèrit de
Yo también prové del fet que la qüestió que exposa-
ven no era fàcil i, per fer-la creïble, necessitava un
bon pols i un bon tractament dramàtic. Quant a
aquesta perspectiva, és d’elogiar el treball de l’ac-
triu Lola Dueñas i l’empatia que ha aconseguit amb
Pablo Pineda, un jove amb síndrome de Down, a
Sevilla, que va obtenir un títol universitari. La pel-
lícula té una mirada justa i tendra, sap quan ha
d’utilitzar l’el·lipsi per no mostrar més enllà d’allò
mostrable i sap com jugar amb l’empatia emocio-
nal sense forçar els sentiments. Malgrat l’equilibri
de to és cert que, en la pel·lícula, constantment ens
preguntem fins a quin punt la ficció està impregna-
da de realitat documental que pot ser o real o subli-
mada, fins a quin punt el personatge de Pablo Pine-
da es retrata ell mateix o bé escenifica els desitjos
d’una normalitat que no pot acabar de viure.

● És un film amb una bona idea
central, ben portada, però
allargassada amb coses innecessàries

El problema no és a la part central, sinó en tots els
cercles o històries paral·leles, de manual de guió,
que pretenen donar consistència a la trama. Així,
tota la història entre una parella amb síndrome de
Down que s’estimen i s’escapen de casa seva no-
més és un subratllat de la història central, a més de
tota la història dramàtica construïda al voltant de la
família del personatge de Dueñas, que només ser-
veix per mostrar la crisi d’una persona desestructu-
rada i solitària. Al final Yo también és un film amb
una bona idea central, ben portada, però allargassa-
da amb coses innecessàries per trobar una coherèn-
cia dramàtica que no li feia falta.
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cinema | «yo también»

L’amor de la
diferència

� Títol: Yo también, Estat espanyol, 2009.
Director i guió: Antonio Naharro i Alvaro Pastor.
Intèrprets: Pablo Pineda, Lola Dueñas, Isabel
García Lorca, Joaquim Perles.
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cel·lència, ens ator-
ga la gràcia, de tant
en tant, molt de tant

en tant, de fer acte de presència en
el món del teatre. Quan això passa,
l’experiència resulta absolutament
inoblidable. Woyzeck on the High-
veld, fruit de la unió del talent i la
visió artística dels responsables de
la Handspring Puppet Company i
de l’artista plàstic i director Wi-
lliam Kentridge, és una d’aquestes
meravelles que servarem en el re-
cord. La segona en dos anys, per-
què tenim molt present encara una
altra de les joies que ens ha brindat
Temporada Alta, en l’edició de
l’any passat, de la mà de la Hands-
pring, de Kentridge i de la Ricercar
Consort: Il ritorno d’Ulisse. Les
comparacions, inútils, estan total-
ment fora de lloc.

Tornant a Woyzeck, Georg
Büchner va dibuixar amb mà de
mestre un drama inacabat d’angoi-
xa i desesperació, en què un home,
un soldat alemany, és fagocitat per
la lògica destructiva del sistema,
objecte d’assajos mèdics i víctima
de la gelosia i els brots d’esquizo-
frènia que l’empenyen a assassinar
la seva dona, que l’enganya. Ken-
tridge va covar, durant anys, la idea
de fer una adaptació de l’obra, i va
trobar l’oportunitat el 1992, en la
primera col·laboració amb la
Handspring, amb una fórmula es-
tètica que potencia l’angoixa i la
tristor de la peça, però que li dóna
una bellesa poètica singular.

Situada l’acció a la regió de Jo-
hannesburg als anys 50, Kentridge
mostra, a través dels seus dibuixos

L’

projectats en una pantalla encasta-
da a la magnífica escenografia –a
vegades decorat, a vegades expres-
sió interior dels personatges (sí,
personatges, no titelles), a vegades
reforç dramàtic de l’acció–, la des-
humanització d’un paisatge erm i
devastat, industrialitzat, en cons-
tant transformació, que sorgeix del
carbonet de l’artista sud-africà, i
que és d’una bellesa impactant, pè-
tria, amb una pàtina de grisor. La
construcció dels titelles amb fusta,
autèntiques obres d’art, remarca
les característiques dels personat-
ges i, gràcies a l’exquisida tècnica
en la manipulació i la interpretació
dels titellaires, arriba un punt que
es fa difícil destriar el titella de qui
el mena, tan gran és la simbiosi. En
aquesta peça, Woyzeck no és un
soldat, és un miner; el seu capità,
l’amo de la mina, i el tambor major
és també un miner, igual de fatxen-
da que el militar original.

Un mestre de cerimònies, l’únic
personatge de carn i ossos de tota
la funció –que posteriorment farà
de firaire en una de les millors es-
cenes del muntatge, en què presen-
tarà un rinoceront ensinistrat, tite-
lla de bellíssima factura–, anuncia
a l’inici, no sense ironia, els in-

quietants successos que seguiran,
després de la seva intervenció, que
inclouen «un meravellós assassi-
nat, una història que servim amb
cadàvers frescos cada nit.» Pos-
seeix aquest actor, com la resta del
repartiment, el do natural dels ac-
tors africans per explicar històries,
i per fer-les fascinants, tal com ho
és, sens dubte, aquest Woyzeck.

Contràriament al que és habi-
tual, malgrat el pas dels anys, el
text de Büchner –aquí adaptat amb
senzillesa i efectivitat– és d’una
dramàtica actualitat, característica
que la realitat s’ha entossudit a pa-
lesar. No cal anar gaire lluny per
trobar personatges que es poden
veure emmirallats en el protago-
nista d’aquesta història, atrapats en
una dinàmica destructiva, margi-
nats als quals les classes domi-
nants exigeixen virtut, mentre ells
mateixos roben a cor què vols, ex-
ploten sense escrúpols i pervertei-
xen i corrompen el llenguatge i els
sistemes polítics per fer-s’ho venir
bé. Les ciutats d’ara en van plenes,
el món en va ple, de woyzecks.

Si heu vist l’espectacle i voleu
fer el vostre comentari, ho podeu

fer a www.elpunt.cat
�

Un drama fascinant
� Autor: Georg Büchner.

Director i animacions: William
Kentridge.
Intèrprets i manipuladors:
Mncedisi Shabangu, Nkosinathi
Gaar, Jason Potgieter, Hamilton
Dhlamini i Busi Zokufa.
Creació dels titelles: Adrian
Kohler.
Lloc i dia: Teatre Municipal de
Girona, 16 d’octubre del 2009.
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Woyzeck, la seva dona i el seu fill, en un moment de l’obra. / MANEL LLADÓ

● La Mostra de Cinema
Àrab i Mediterrani de Ca-
talunya arriba del 22 al 25
d’octubre a la tercera edi-
ció amb l’objectiu d’esta-
blir ponts professionals i
culturals entre cineastes i
d’apropar al públic títols
que no arriben als circuits
comercials. El festival, co-
organitzat per l’ONG So-
depau i l’Associació Cine-

baix de Sant Feliu de Llo-
bregat, oferirà enguany
deu títols (sis pel·lícules
de ficció i quatre docu-
mentals). Per primera ve-
gada, es crea la secció
«país convidat» per apro-
fundir en una cinemato-
grafia concreta, que en-
guany serà Síria, i inclou la
projecció de films com
Days of Boredom, d’Ab-
dellatif Abdelhammid, i
Sacrifices, d’Ossama Mo-

hammad. També d’aquest
país arriben els documen-
tals Hey, don’t forget the
cumin, de Hala Alabda-
llah, i Déluge au pays du
Baas, d’Omar Amiralay,
considerat el pioner del
documental àrab. Ell serà
un dels cineastes presents
a la mostra. El festival
consolida, a més, la col·la-
boració amb Al-Jazeera, i
es projectarà Jinga 48,
produïda per aquesta cade-

na televisiva, una reflexió
sobre la identitat palestina
i la necessitat de construir
un estat propi. També es
podrà veure al Cinebaix de
Sant Feliu la comèdia
Mascarades, de Lyes Sa-
lem, guanyadora de l’úl-
tim Festival de Dubai. La
mostra, que no és competi-
tiva, oferirà també ses-
sions matinals per als cen-
tres de secundària amb
L’aniversari de Laila.

Síria és el país convidat a la tercera
Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani
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