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ARTS ESCÈNIQUES

Una ‘Senyoreta Júlia’ teatral i
amb cinema al Temporada Alta

La directora brasilera Christiane
Jatahy explora els límits de la rea-
litat i la ficció fusionant teatre i ci-
nema. Avui estrena a Salt, dins el
Temporada Alta, Júlia, una nova
adaptació de l’obra de Strindberg.

prop”, explica Jatahy, que posa el
pes de l’obra en la relació sexual de
la Júlia amb el majordom, un home
negre a qui ha anomenat Jelson, un
nom molt comú al Brasil.

La directora, que qualifica la tro-
bada de les dues classes socials
d’“explosiva”, subratlla també com
la convivència sota un mateix sostre
de la classe més adinerada i la més
humil és “molt íntima i molt distant
a la vegada” i una forma d’esclavat-
ge. “És una relació paradoxal”, diu
Jatahy. El servei d’aquestes cases fa
també de personal de seguretat per
a persones de la seva classe social.
Júlia forma part de la Connexió Ibe-
roamericana del Temporada Alta,
que inclou quatre muntatges més de
l’Argentina, l’Uruguai i Mèxic.e

ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA. “Les zones de fronte-
ra són lliures, s’hi pot fer de tot”, diu
la directora teatral brasilera Chris-
tiane Jatahy (Rio de Janeiro, 1968).
Els límits amb què treballa en els
seus muntatges són els del teatre i el
cinema, i aquesta nit presenta al
Centre d’Arts Escèniques de Salt,
dins el festival Temporada Alta, un
dels seus treballs més aclamats, Jú-
lia, una adaptació del clàssic de
Strindberg que trasllada l’acció a
l’actualitat i que en comptes de Su-
ècia està ambientada al Brasil. “A les
fronteres els territoris es barregen,
es contaminen, també en el sentit
social i geogràfic”, afegeix la direc-
tora. Fins que va estrenar Júlia, el
2011, Jatahy no havia treballat mai
amb un text clàssic. “M’interessa
treballar amb un text aliè per la fric-
ció que em provoca, per la tensió.
Senyoreta Júlia m’interessa perquè
el que Strindberg va escriure al se-
gle XIX és real al segle XXI”.

Jatahy fa servir la fusió de teatre
i cinema, amb imatges rodades prè-
viament i càmeres en directe, per-
què l’espectador es qüestioni els lí-
mits entre la realitat i la ficció.
Aquest joc de llenguatges provoca, a
més, que el públic tingui un paper
participatiu en l’espectacle i que el
poder “transformador” de l’obra
s’amplifiqui. “Volia portar la reali-
tat dins una ficció preexistent”, sub-
ratlla la directora. Com en l’original,
la directora també aborda les desi-
gualtats. “Al Brasil la màxima rique-
sa i la màxima pobresa estan molt a

Julia Bernat i Rodrigo dos Santos són els actors que protagonitzen el
muntatge dirigit per Christiane Jatahy. TEMPORADA ALTA

Christiane Jatahy trasllada el clàssic de Strindberg al Brasil actual

Altres estrenes

‘Anònim venecià’
El film d’Enrico Maria Salerno fa
el salt a l’escenari. Sílvia Escuder
i Santi Ricart es posen demà dins la
pell d’una parella que es retroba
temps després d’haver-se separat.

‘Ne m’oublie pas’
Philippe Genty torna demà a Giro-
na amb Ne m’oublie pas. Com es va
poder veure a Boliloc i Voyageurs
immobiles, insisteix a desvelar la
seva personal fusió de dansa, tite-
lles i el teatre d’objectes.

‘Matilda’, de Roald Dahl

La rebel·lió serà intel·ligent i jus-
ta o no serà. Aquest és l’ideari
de Matilda Wormwood, la ne-
na de cinc anys que protago-
nitza una de les obres mes-
tres de l’escriptor britànic Ro-
ald Dahl (1916-1990). La Ma-
tilda passa les hores llegint
llibres, malgrat que els seus pares
l’animen a mirar la televisió. Gairebé el món al revés.
A l’escola, la professora Honey esperona la curiosi-
tat de la nena, però la directora, la inquietant i dicta-
torial senyoreta Trunchbull, pensa tot el contrari. La
Matilda, no cal dir-ho, sap quin pa s’hi dóna i pren par-
tit, alhora que descobreix que té uns poders molt es-
pecials que farà servir per combatre la injustícia.

A partir d’aquest plantejament, Dahl va escriu-
re el 1988 una novel·la plena d’imaginació i d’humor
que funciona com una reivindicació de la dignitat
dels que són diferents. Pàgina a pàgina el lector
acompanya la Matilda en un camí d’aprenentatge en
què cada moviment té una bona raó de ser. Fins i tot
quan qüestiona la institució familiar. En poc temps
Matilda s’ha convertit en un clàssic més enllà de la
literatura infantil i juvenil que també ha tingut ver-
sions musicals i cinematogràfiques d’èxit. Sí, l’èxit
i la intel·ligència no són incompatibles.
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Matilda,
els superpoders

de la intel·ligència
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