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Devegades,vistesamb

eltemps,aquellespel-

lículesqueelpapaola

mamafilmavenquanerespetito

petitapodenacabarresultantmolt

mésqueunpurexercicidenos-

tàlgia.Devegades,eltempsfaque

aquestespel·lículesrevelindetalls

quellavorspassavendesaperce-

buts,peròquearaagafenunaaltra

entitat.Fixem-nosperexempleen

lespel·lículesambquèladirectora

brasileraChristianeJatahyiniciael

seumolt lliure,moltaplaudit imolt

cinematogràficmuntatged’unade

lesgransobresmestresdelteatre

d’AugustStrindberg.Alaprimera,

lacàmeradelparesegueixpel

jardíunaalegreiencaranena

Júlia, jugantamblasevapilota.Tot

moltbonic,sinofosperquèenun

momentdeterminatdelafilmació

esfiquendecopdinselquadreel

jardinernegredelpareielseufill

petit.Totiquel’enèrgicaveudel

senyordelacasaelsfasortirràpid

delaimatge,aquestajahaquedat

marcadaperlaintromissió.Alase-

gonapel·lícula, laJúliajaesmostra

mésesquerpa.Defet,novolserfil-

mada.Totplegat,podriatractar-se

nomésd’unarebequeriainfantil.

Peròllavorsetvealcapaquelldià-

legdel’obraoriginalenquèelcriat,

Joan,preguntaalaJúliasialguna

vegadavaestimardedebòelseu

jadifuntpare.Iellaresponquede

bensegurqueeldeuhaverestimat

ambtotal’ànima.Peròquetambé

eldeuhaverodiatmolt,encara

quefossenseadonar-se’n.“Vaser

ell–diulaJúlia–quiemvaeducar

sentintmenyspreupelmeupropi

sexeivaferdemiunhíbridentre

homeidona”.

TALLEU!

Quan laveudeldirectordeixa

anarambcontundènciaaquesta

ordrealmigd’unrodatge, ja se

sapelquepassa: els actors, que

tantapassióestavenposanta

la sevaescenafinsaquellmo-

ment, es relaxen tot seguit com

si res (bé, semprehihaalgun

concentrat seguidordelMètode

queesquedapenjatdurantuna

estoneta).Doncsaixòés també

elquepassaràal llargd’aquesta

representació, enquè lesaccions

realsqueveiemtantendirecte

comatravés lespantallesque

escrutenfinselmésmínimgest

íntimdelspersonatgesesbarre-

gen tambéambescenesfilmades

imuntadesambanterioritat.De

fet, tota la trajectòriaartísticade

Jatahyes recolzaenaquestdiàleg

permanententrecinema i teatre

LES PEL·LÍCULES FAMILIARS DE
LA SENYORETA DE STRINDBERG
CHRISTIANE JATAHY ESMICOLA EN PRIMER PLA L’ÀNIMA DE LA JÚLIA I EL SEU CRIAT

quevamoltmésenllàde la simple

introduccióde lacàmeradevídeo

a l’escenari, a laqual jaestemtan

acostumats.Perposarunacla-

paradorexemple recent, aquí

somenunterritoriquevindriaa

connectarunamicaambaquelles

Tragèdies romanesqueensvan

deixarbocabadatsalGrec,però

canviant l’èpicaper l’estricta

intimitat.LaJúlia, aquestanit, té

ganesdegresca idesexe. I aquell

nenaquielpare feia sortirdequa-

dreacrits en lapel·lícula familiar,

elfilldel jardiner transformat

araencriatde lacasa, espresenta

avui comel seuobjectededesig.

PeròalBrasil actualpassael

mateixquepassavaa laSuèciadel

segleXIX:hihabarreresdeclasse

queésmillornosaltar-se.Aixòno

éspasDowntonAbbey. R.O.

JÚLIA
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TEATRE

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

LA REVOLUCIÓ NO SERÀ TUITEJADA★★
Aquests dies, si voleu entrar en una d’aquestes botigues Apple que acostumen a es-
tar sempre tan concorregudes, no us cal pas anar fins a la plaça Catalunya: al Lliure
de Gràcia n’han obert una sucursal en la qual els integrants de La Kompanyia po-
den resoldre com si res els vostresmés feixucs dubte sobre la tauleta o el portàtil que
més s’adigui a la vostra personalitat. I és que, com s’encarrega de recordar-nos una
de les tres històries que es presenten barrejades en l’espectacle, el somriure que ens
regalen els empleats de can Steve Jobs (que en pau descansi; aquí no es pronuncia
mai en va el nomdel creador sense desitjar-li tot seguit el bon descans etern) no és
pas el somriure forçat que et pots trobar en altres establiments comercials. Aquí no
seràs tractat comun vulgar client, sinó comunmembremés de la gran comunitat
tecnològica universal que crea germanor virtual.
Per aixòmateix, aquí ningú et jutjarà ni per la teva ideologia ni pel teu aspecte: si
dius que el teu nom és Lenin i vesteixes com un bolxevic a punt d’assaltar el Palau
d’Hivern, l’empleat t’ensenyarà a tuitejar correctament per guanyar-te les simpaties
dels camarades, sense entrar a valorar el contingut del teumissatge:mentreman-
tingui les formes i tingui els reglamentaris 140 caràcters, la resta és cosa teva. Lenin,
per cert, és un altre dels personatges que es deixa caure per aquestmolt irregular
tríptic, tan desordenat pel que fa a les històries que explica compel que fa a l’estil
amb què les explica; de vegadesmés escorat cap a l’humor, de vegades tocat d’un
punt reivindicatiu (com a rerefons de tot l’espectacle, assistim a lamés granmobi-
lització antisistemamai viscuda a casa nostra) i, de vegades, adoptant gairebé les
formes del drama en què el veritable amor vertader es veu obstaculitzat per les di-
ferències socials i culturals. De fet, en aquest episodi hi trobareu unamena de versió
lliure, romàntica i sordmuda de Steve Jobs en persona que témolt poc a veure amb
la que presenta aquestesmateixos dies Ashton Kutcher a la pantalla gran.
En qualsevol cas, sis mans (les que pertanyen a tres dels nostresmés notables joves
dramaturgs: PauMiró, Guillem Clua i Jordi Casanovas) semblenmassamans per
a uns resultats tanminsos. Fins i tot encara que el conjunt resulti simpàtic, el cert és
que les històries no t’enganxenmai: la del sòsia de Jobs resulta banal, la de l’empleat
rebel estàmal resolta i la del fals Lenin acaba forçantmassa artificiosament les cor-
des del drama alliçonador. Els apunts sobre el papermés omenys obsessiu, addictiu
i/omanipulador que les noves tecnologies juguen en la nostra vida es queden una
mica en el nivell d’acudits anecdòtics. I malgrat el molt eficaç treball de La Kompa-
nyia, es diria que la proposta (conduïda, això sí, amb notable bon ritme) tampoc aca-
ba de funcionar com a carta de presentació; tots aquests actors han tingut ocasió de
lluir-se forçamés en espectacles anteriors notablementmés reeixits.
Teatre Lliure Gràcia.

PER RAMON OLIVER

NEM’OUBLIE PAS
Heusentit aparlard’una
plantaambfloranomena-
daMyosotis?Si utilitzem

el seunomcientífic, éspossibleque–i
amb l’excepciódelsbonsaficionatsa la
botànica–nous soni de res. Però la cosa
ja canvia força si usdicqueaquestaflor
és coneguda tambépelnomdenomo-
blidis. I d’onve, aquestadenominació?
Segons la llegenda,unmolt enamorat
imolt educat cavaller anglès, al voler
arrencarunad’aquestesflorsquehiha-
viabenbéa la ribad’uncabalós riuper
obsequiar l’estimada, va caurea l’aigua.
Imentreel corrent se l’emportava,no
deixavadecridara lanoia: “Forget-me-
nots!, forget-me-nots!”. Tant li vaagra-
daraPhilippeGentyaquesta llegenda
alhora romàntica, tristamentdivertida
i tocadad’absurd, que l’any1992va

fer servir lesparaulesdel cavaller que
niofegant-se s’oblidavadel seuamor
per titularundels seusmésaclamats
espectacles. Al cap i a lafi, “nom’oblidis”
és tambéelqueesdiuen lesparelles
quans’hande separarperquèundels
dosemprènunviatgeque s’endevinaple
deperillosesaventures. I els viatgesque
es fanentre somnisacostumenaseren
aquest sentit els demésalt risc. La idea
del viatgeéspresentagairebé totes les
creacionsdeGenty i de la sevadona, la
coreògrafaMaryUnderwood.Peròpot-
ser capdels viatgesescènicsdel tàndem
s’hagi inspirat tandepropenelspropis
somnis comeld’aquest espectacleque
l’anypassatGenty va recuperar, amb la
col·laboracióde la companyia teatral de
laUniversitat deNord-Trøndelag.Ben
mirat, comptarambungrupde joves
actorsnoruecs resultadel tot encertat si

tenimencomptequeel viatge imaginari
s’endinsapels gèlids territoris de l’Àrtic.
Els viatgers comptenal llargdel trajecte
ambuns companys insubstituïbles;uns
titellesquedevegadespodensemblar
les sevesombresoels seusmateixos
dobles. I abansd’iniciar el camí sónob-
jected’uncomiatmusical protagonitzat
perunaelegantfiguraambmoltbona
veu,darrere laqualhi hael rostred’un
ximpanzédemidagegantina.Quèen
deupensarel civilitzat animal, d’aquests
humans lliuratsa fantasiesoníriques?
R.O.

Creació i dir.: PhilippeGenty.Música:
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versity College.13/12.TeatreMunicipal
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