
n tres minutse

«Pyuupiru és, abans 
que res, persona»

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

–Per començar, ¿com presentaria 
Pyuupiru a qui la desconegui?
–Pyuupiru és una artista d’art con-
temporani i la protagonista del meu 
documental, que cobreix set anys de 

‘Pyuupiru 2001-2008’ és un documen-
tal sobre la metamorfosi d’un home en 
dona i en artista. El seu autor, Daishi 
Matsunaga, el presenta avui al BAFF, a 
les 20.30 hores, al Hall del CCCB.

Daishi Matsunaga
Director

la seva vida. La vaig conèixer en un 
club de música on solia arribar amb 
les seves creacions com a vestimenta. 

–¿Quan va decidir que es mereixia un 
film documental?
–Ho va decidir ella mateixa. D’entra-
da, m’interessava el cine, però el seu 
interès per fer la pel·lícula em va de-
cidir a fer el salt final. Fins llavors no 
m’ho havia plantejat seriosament. 

–Segueix la transformació de la pro-
tagonista –artística i, sobretot, física– 
des d’una distància, sense jutjar. 
–Això és una cosa que tenia decidida 
des del principi. No necessitava que 
es veiés la meva pròpia identitat, no 
era essencial. És com quan llegeixes 
manga: la història és el més impor-

tant, l’autoria és quasi anònima.

–Aquesta observació pacient és una 
cosa que comparteix amb altres jo-
ves documentalistes japonesos, com 
Makoto Sasaki, a qui també interes-
sen les minories. 
–És possible, però la veritat és que no 
conec aquest director ni em sento 
part d’un grup. Aquesta pel·lícula no 
es deu a cap influència; només a les 
meves pròpies decisions individuals.

–Al final no és tant una pel·lícula sobre 
un artista com sobre una persona a la 
recerca de l’amor. 
–Aquesta era la idea. Pyuupiru és una 
artista, però abans que res és una per-
sona, amb la seva vida, la seva famí-
lia, els seus sentiments… Una perso-
na que itenta ser feliç. 

–¿Què farà a continuació?
–Vull rodar una segona part de la his-
tòria de Pyuupiru. I també preparo un 
documental sobre sadomasoquisme, 
i un altre sobre arts marcials. D’altra 
banda, escric un guió de ficció. H33 Daishi Matsunaga, al CCCB.
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A
l’estació de metro de Tor-
re Baró–Vallbona, alguns 
rètols recorden velles llui-
tes socials amb frases dels 

veïns. Un diu: «Aquí, com que no hi 
havia res, sempre hem hagut de re-
ivindicar per aconseguir qualsevol 
servei». Doncs, sí. Som a Nou Barris, 
a la perifèria de Barcelona. Carrers 
drets, gent lluitadora. No fa falta dir 
res més.
 Si algú encarna l’esperit de supe-
ració d’aquest barri obrer, són els 
xavals del grup teatral de l’institut 
Pablo Ruiz Picasso, que ahir van re-
presentar Ni Romeo ni Julieta al centre 
cívic Zona Nord (Vallcivera, 14). Pu-
res ganes de viure. Un conjunt de 42 
alumnes i antics estudiants, d’edats 
compreses entre els 13 i els 24 anys. 
Un remolí d’energia que la volunta-
riosa Luisa Casas, professora de l’ins-
titut i fundadora de la companyia, 
s’encarrega de dirigir.
 Abans que comencés la –de mo-
ment– última representació, es res-
piraven tensió i ganes de donar el 
millor d’un mateix al camerino. Les 
noies adornaven els seus vestits d’es-
cena amb laca i purpurina de colors, 
que va acabar entapissant el terra. A 
fora, al pati de butaques, pares, ger-
mans, amics i veïns del barri espera-
ven expectants. Un ambient d’estar 
per casa per a un espectacle a anys 
llum d’una funció de fi de curs per als 
pares.
 Ni Romeo ni Julieta és una adapta-
ció molt lliure i musical dels dos pri-
mers actes de la tragèdia de Willi-
am Shakespeare, amb imaginati-
ves coreografies de Luisa Casas que 
combinen en un magma unitari 
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grapat d’alumnes de secundària, a 
partir d’una assignatura que era op-
tativa, aconsegueixen encomanar el 
seu entusiasme a l’espectador. Ado-
lescents no professionals. I, tot i així, 
emocionen. Sembla que aboquin la 
seva energia desbocada sobre l’esce-
nari i, no obstant, no hi ha cap movi-
ment improvisat. Tots aquests nois 
assagen almenys dues tardes per set-
mana, de quatre a nou del vespre. «Els 
dic que visquin aquesta experiència 
a fons. Que estudiïn, que es formin, 
que vegin món i que deixin que entri 
frescor en les seves vides», comenta 
Casas.

De Dickens a Bob Fosse

Des de l’arrencada, el 2002, la com-
panyia de l’institut de Torre Baró 
atresora a l’agenda tres muntatges 
més –Cançó de Nadal i Escenes d’Oliver 
Twist, basats en les obres de Dickens, 

Shakespeare a Torre Baró
Els alumnes d’un institut de secundària a la perifèria barcelonina porten a les taules, amb 
rigor artístic i un remolí d’energia, una versió lliure de la tragèdia clàssica ‘Romeu i Julieta’

i Com si fos Bob, un gest al swing amb 
què ballava Bob Fosse– que han tras-
passat al circuit professional. Els xa-
vals del Picasso han actuat a Caixa-
Forum, al Poliorama, al Mercat de 
les Flors i al Teatre María Guerrero 
de Madrid. La companyia de Luisa 
Casas, amb la col·laboració de Con-
xita Rojas, professora de matemàti-
ques, en les tasques de producció, ha 
rebut el premi Ciutat de Barcelona 
d’Educació (2008) i el premi Buero 
de Teatre Jove (2009), entre altres 
guardons. Aitor Cruz (Romeu), Ain-
hoa Alfonso (Julieta), Laura Carri-
llo (Rosalina), l’equatoriana Adria-
na Gil (Dida) –aquest cos va néixer 
en el ritme– i tots els altres membres 
de la troupe imparteixen una lliçó 
magistral: amb disciplina i constàn-
cia tot és possible. Aquesta setma-
na s’ha rodat un documental sobre 
la seva aventura artística que eme-
trà TV-3. H

jazz, rock’n’roll, salsa, tango, hip-
hop, flamenc i fado. L’escenografia, 
despullada: el cos de ball va vestit 
de negre i, com a elements externs, 
tot just dues màscares de la comme-
dia dell’arte, una poma de caramel i 
un núvol de cotó de sucre. Perquè, 
en aquesta obra, els Capuletos i els 
Montescos es diverteixen a la fira de 
la barriada, pertanyen a bandes ri-
vals i s’enfilen al tren de la bruixa.  
Talment com en el paisatge de tan-
tes infàncies.
 És sorprenent constatar com un 

La companyia, 
fundada per Luisa 
Casas, ha rebut diversos 
guardons i ha actuat  
al circuit professional

33 Un moment del muntatge de ‘Ni Romeo ni Julieta’, a càrrec dels alumnes de l’institut Pablo Ruiz Piccasso.
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33 John McLaughlin, al Palau.

rònicac

John 
McLaughlin, 
imparable

ROGER ROCA
BARCELONA

John McLaughlin és un cas ex-
trem d’artista que només s’ex-
pressa plenament amb el seu art. 
Dies abans, durant una entrevis-
ta telefònica, per un moment 
aquest cronista el va prendre per 
una altra persona. Va ser un er-
ror, és clar. Era ell. McLaughlin 
parla pausadament, amb un ac-
cent que no és d’enlloc. Però quan 
toca la guitarra, no se’l pot con-
fondre amb ningú. És ell, loquaç, 
únic i imparable. Ningú toca així. 
Ni toca tant. 
 Dijous al Palau de la Música, 
dins del Festival de Guitarra, va 
arrencar a tota velocitat, a tot vo-
lum, i no va afluixar en el trans-
curs de dues hores. Els seus fans 
incondicionals, els que l’esti-
men per aquesta dicció perfecta, 
aquest control sobrenatural que 
té sobre la guitarra, en van sor-
tir encantats. Els que disfruten 
del jazz rock elevat al cub, dels 

El guitarrista britànic va 
oferir un recital de jazz 
rock monolític al Palau

solos portats al paroxisme, van 
tenir motius per estar contents. 
McLaughlin va venir a Barcelona 
amb el quartet elèctric 4th Di-
mension, una màquina d’alta 
precisió que tritura compassos 
i escup notes a la velocitat de la 
llum i amb la insistència d’un 
martell pneumàtic. El cameru-
nès Etienne M’Bappé, última ad-
quisició de grup, toca el baix a 
una velocitat de què ja voldria 
gaudir el comú dels guitarristes. 
Marc Mondesir sembla inesgota-
ble darrere la bateria i Gary Hus-
band, teclista tan virtuós com de 
gust dubtós, va provar que també 
és un crac quan s’asseu als tam-
bors i els plats. 
 McLaughin va proposar una 
música estèticament ancorada 
en la fusió dels anys 80 –enganxo-
sa, una mica melosa, optimista– 
però radical en el seu planteja-
ment: o s’està amb ell o no s’hi es-
tà. I els que li demanen una altra 
cosa a la música –varietat, ¿emo-
cions?–, se’n van haver d’anar a 
casa amb la cua entre les cames. 
Amb McLaughlin, avui, és o tot o 
res. H
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