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Entrevista: María Figueras És Nora a ‘El desarrollo de la civilización venidera’

L’actriu participa en el Projecte
Ibsen de Veronese ■ T.L.

“Elshumansnosempresomvíctimes”
Andreu Gomila
BARCELONA

Actriu fetitxe del director i dra-
maturg argentí Daniel Veronese,
María Figueras fa de Nora a
l’adaptació lliure de la Casa de
nines d’Ibsen que és al Teatre
Lliure fins al 7 de març i que han
batejat com El desarrollo de la ci-
vilización venidera.

Aquesta Nora que representa
segur que té poc a veure amb la
d’Ibsen.
Hem construït una Nora contem-
porània, que vol seduir homes i
dones i no es fa càrrec del que
això suposa. Està obsessionada
per la silueta i amaga tot el que

dona marit i fills per ser ella ma-
teixa. I encara ara és una obra re-
volucionària, que a mi, personal-
ment, em genera molta por, un
dolor profund i una gran impo-
tència.

Feu una picada d’ullet a Bergman
i el seu ‘Escenes d’un matrimoni’.
Ens va passar pel cap investi-
gant, durant el procés de creació
de l’obra. A Escenes d’un matri-
moni, en la versió de 13 capítols
que Bergman va fer per a la tele-
visió, hi ha una escena en què els
protagonistes, Johan i Marian-
ne, entren a casa parlant de
Casa de nines, que acaben de
veure al teatre. Ell en diu pestes,
de l’obra, del feminisme, de tot...

I això ens va semblar molt diver-
tit perquè Bergman va muntar
l’obra d’Ibsen moltes vegades.
Tant Nora i Torvald com Johan i
Marianne estan en un moment
terrible de la seva relació.

Engegueu el Projecte Ibsen des-
prés d’anys amb Txékhov. ¿Amb
quin autor es queda?
M’agraden tots dos. Però Txé-
khov em sembla fàcil d’abordar
perquè el veig més universal.
Era un visionari. Ibsen és una
altra cosa. És més intel·lectual,
amb unes obres que tenen molt
a veure amb les idees. És més
obscur, més fred. Sento
Txékhov com algú més proper,
més argentí. ■

menja. És una dona fosca, que en-
ganya, manipula. És una dèspota.
I nosaltres allunyem d’ella el rol
de víctima. Perquè els éssers hu-
mans no sempre som víctimes.

¿Veu ‘Casa de nines’ com la prime-
ra obra feminista de la història?
Sí, però hem deixat de banda el
feminisme, perquè entenem
que el que passa és universal. És
evident que encara avui les
dones no viuen en les mateixes
condicions que els homes, però
volíem que l’obra no fos unidi-
reccional.

Va ser una obra revolucionària?
En el seu moment [1879] ho va
ser, perquè la protagonista aban-

RadicalismeaSarajevo
La pel·lícula ‘Na putu’, de la guanyadora de l’Ós d’Or del 2006, Jasmila Zbanic,
sorprèn la Berlinale en retratar els efectes de la guerra en la societat bosniana

Bernat Salvà
BERLÍN. ENVIAT ESPECIAL

Dues pel·lícules presenta-
des a la Berlinale alerten del
perill del fonamentalisme
islàmic en una Bòsnia enca-
ra sota els efectes de la guer-
ra que va patir a principis
dels 90. D’una banda, un
curtmetratge denunciava
abans-d’ahir la suspensió fa
un any i mig del Queer Sara-
jevo Festival, la mostra de
cinema gai de la capital bos-
niana, arran dels atacs de
grups islamistes radicals al
crit “Al·là és gran”. Molt més
subtil i ple de matisos és el
film Na putu (En el camí),
primer llargmetratge de fic-
ció de la realitzadora Jasmi-
la Zbanic després de debu-
tar amb Grbavica, guanya-
dora de l’Ós d’Or de Berlín el
2006.

Naputuexplora larelació
d’amor d’una parella de bos-
nians, una hostessa i un
controlador aeri de l’aero-
port de Sarajevo. Tots dos
van perdre éssers estimats
a la guerra, però ell, un ex-
combatent,estàmésafectat
i té problemes d’alcoholis-
me. La trobada accidental
ambunexcompanyd’armes
el fa entrar en contacte amb
una secta islamista que,
amblasevainterpretacióra-
dical de l’Alcorà, el recom-
forta i dóna un sentit nou a
la seva vida. El nou rumb
que pren es fa incompatible
amb la relació amorosa amb

la noia i es veuen obligats a
decidir: o segueixen junts
pel camí que marca la religió
o se n’allunyen tots dos i tor-
nen a viure el seu amor com
abans.

La directora va parlar de
la pel·lícula en una roda de
premsa que va tenir un mo-
ment de tensió: va respon-
dre amb una simple rèplica
irònica a un periodista que

criticava l’actitud de la pro-
tagonista, “que renuncia a
la seva feminitat seguint els
models occidentals”. Una
companya de la premsa es-
lovaca comentava després
pels passadissos “la valen-
tia” de la directora en abor-
dar un tema tan delicat
com aquest, l’enorme canvi
que hi ha entre el Sarajevo
multicultural d’abans de la

guerra i el de la postguerra,
i la diferència que es percep
a la capital bosniana entre
fa uns anys i ara.

Amb aquesta tensió con-
tinguda que flotava a l’ambi-
ent, Jasmila Zbanic no va
estar especialment comuni-
cativa. “Cal posar un mirall
davant de la societat perquè
es vegin els seus defectes
–va dir–. Com que moltes

pel·lícules m’han fet canvi-
ar, crec que aquesta pel·lícu-
la pot canviar algunes per-
sones. No vaig més lluny, no
pretenc canviar la societat,
però sí que espero provocar
canvis individuals”.

Les habituals coincidèn-
cies temàtiques entre els
films que es projecten un
mateixdianoesvanproduir
ahir: la pel·lícula bosniana

va compartir jornada amb
una cinta argentina que té
els puzles com a leitmotiv i
amb una producció germa-
no-austríaca sobre l’ús que
va fer el nazisme d’una es-
trella durant la Segona
Guerra Mundial, l’actor Fer-
dinand Marian.

Xiulets
Rompecabezas, de Natalia
Smirnoff, posa en evidència
la presó invisible en què viu
reclosa una mare de família
de Buenos Aires, condem-
nada a servir marit i fills.
Quan descobreix per atzar
que li encanten els puzles i
té un do especial per fer-los,
comença a conrear en se-
cret aquesta passió, però no
gosa faltar a l’enorme càrre-
ga de les responsabilitats fa-
miliars. Rompecabezas pro-
met més del que acaba ofe-
rint: el tedi de la vida de la
protagonista s’acaba ins-
tal·lant al pati de butaques.

Jud Süs - Aixecament i
caiguda, recrea fets reals
que es van produir a l’Ale-
manya nazi. La pel·lícula no
passa de realització correc-
ta, més adequada per a una
minisèrie televisiva que per
compartir cartell amb cine-
ma d’arreu del món que, fra-
cassi o no, intenti almenys
arriscar. La xiulada que va
rebre, protagonitzada tam-
bé per periodistes i crítics
alemanys, sembla indicar
que és una opinió comparti-
da per força gent. ■

La protagonista del film ‘Na putu’, l’actriu croata Zrinka Cvitesic, posant ahir a Berlín ■ TIM BRA KEMEIER / EFE


