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–L. H.: Aquest país no mereix aquests 
polítics. No hi ha llum al final del 
túnel però ens enreden. Hem d’ac-
ceptar la realitat, no autoenganyar-
nos.
–J. M. P.: La gran desgràcia d’aquest 
país és que en aquesta crisi global 
hem tingut la mala sort de coincidir 
amb uns governants ineptes. Amb 
uns altres seria diferent. Només un 
cínic pot dir que estan pujant els sa-
laris. El poble s’adona que no és una 
situació circumstancial, que és un 
canvi de model de societat. Ells tam-
bé ho saben però estan lluitant pel 
vot. El que cal fer és convence’ns que 
aquesta és la situació real, així s’aca-
baria aquest terrible neguit que 
sentim davant del futur. I a partir 
d’aquí, canviar les estructures. 

–Tornem al començament. ¿Han 
pensat cap text per al seu funeral?
–L. H.: No, no.
–J. M. P.: Ni m’he parat a pensar-ho. 
Tinc molt mala relació amb la mort. 
Jo no vull morir-me. Això ho tinc cla-
ríssim. H

RICARD CUGAT

Lluís Homar, al TNC.

ASSAJANT 3 Una escena de 
‘Terra de ningú’, al TNC, amb Pou 
assegut i Homar, a la dreta.

 MAY / ZIRCUS (TNC)

  

  

Màgic viatge oníric
‘NE M’OUBLIE PAS’ Philippe Genty sedueix  
a Girona amb un hipnòtic i revisat muntatge

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
GIRONA 

Vint anys després de la seva prime-
ra posada en escena a París, Phi-
lippe Genty ha tornat al Tempora-
da Alta amb la revisió de Ne m’oublie 
pas. Tan poètic i suggestiu com és 
habitual en ell, el creador emprèn 
ara un viatge a la nevada Noruega, 
amb coreografies de la seva inse-
parable Mary Underwood i músi-
ca de Rene Aubry.
 En aquesta ocasió els intèr-
prets són estudiants de la Nord-
Trondelag University College de 
Verdal, noruecs a qui va conèixer 

en un curs. L’energia i complici-
tat d’aquests joves ha contribuït al 
nou enfocament de l’obra, que va 
entusiasmar el públic del Munici-
pal de Girona.
 
XIMPANZÉ / La ximpanzé Clarisse, 
guarnida amb un vestit llarg, ob-
serva, interpel·la i manipula uns ri-
dículs éssers humans presentats 
com a titelles. El creador compon 
figures amb una gran força visual 
per representar el món dels som-
nis, als quals la dansa dóna tota la 
seva càrrega expressiva amb mag-
nífiques composicions de ballet 
per il·lustrar la relació entre l’inert 
i l’humà. Paisatges interiors i exte-
riors, figures que apareixen des de 
l’eternitat en contrast amb les exis-
tències passatgeres dels éssers vi-
vents i records de la mort són con-
ceptes que fa anar l’atmosfera fas-
cinant i  hipnòtica d’aquest 
espectacle. H

cròniques d’un cap de setmana internacional al Temporada Alta

  

  

Aposta impactant
‘JULIA’ Jatahy triomfa amb una versió de l’obra 
de Strindberg en què barreja cinema i teatre

C. L. R.
SALT 

Segon impacte al Temporada Al-
ta amb Julia. L’actualitzada versió 
de l’obra de Strindberg, a càrrec 
de la multidisciplinària Christi-
ne Jatahy, va deixar bocabadat el 
Canal. La directora ha capgirat el 
clàssic amb la sàvia barreja de te-
atre i cine.  
 La proposta de Jatahy va més en-
llà de les projeccions que es veuen 
en molts muntatges. Ella aconse-
gueix que els gèneres coexisteixin 
per potenciar el discurs de l’obra. 
Res de millor que veure el primer 

pla a la pantalla de les situacions 
de més tensió i càrrega sexual dels 
protagonistes. El públic, una vega-
da superada la sorpresa de veure 
una càmera que filma les accions 
que es projecten combinades amb 
unes altres de pregravades, acaba 
oblidant-se del procés absorbit per 
la força de la història.
 
LA DONA D’AVUI / La lluita de classes i 
de poder manté la seva força en 
aquesta adaptació de Jatahy. La jo-
ve Julia Bernat es menja la panta-
lla i l’escenari. Enèrgica, expressi-
va i desinhibida en les explícites es-
cenes de sexe compon una Julia 
que acaba preguntant als especta-
dors, ganivet en mà, què ha de fer 
amb el final, deixant clar que una 
dona d’avui no assumiria l’auto-
immolació. Rodrigo dos Santos 
brilla com el seductor/víctima cri-
at negre en aquesta revisió de 
l’obra. H

  

  

Magistral De Filippo 
‘LE VOCI DI DENTRO’ Toni Servilio arrasa amb 
una obra que denuncia la nostra ruïna moral 

C. L. R.
GIRONA 

Quan Toni Servilio i els seus actors 
entren en acció sabem que alguna 
cosa extraordinari està a punt de 
passar. Sobretot si el material que 
tenen entre mans és tan bo com Le 
voci di dentro, una comèdia negra 
d’un Eduardo de Filippo pròxim a 
Ionesco i a Pinter. Si a això hi afe-
giu les dosis d’absurd injectades 
en l’atmosfera de la Itàlia meridio-
nal de la postguerra, els resultats, 
amb intèrprets napolitans en ac-
ció, no poden ser més explosius.
 Magistral celebració escènica 

la de divendres passat al Munici-
pal de Girona. La coproducció del 
Piccolo di Milano, Uniti di Napoli i 
Teatro di Roma desborda teatrali-
tat per tots els porus de la pell: en 
la dicció del text, en la mímica, en 
l’aspecte coral i en la creació dels 
personatges, entre ells un excepci-
onal i mut oncle Nicola, que dece-
but amb el que l’envolta només es 
comunica llançant coets.

UN CRIM / Magnífica radiografia del 
comportament humà en situaci-
ons de crisi. A partir d’un crim que 
arrenca d’un somni del protago-
nista, Alberto Saporito (Tony Servi-
lio), es desencadena un conflicte 
entre dues famílies. La ficció i la re-
alitat es confonen i hi apareix la 
paranoia, es degrada la conscièn-
cia, s’activa la maledicència i se 
sacsegen els sentiments de culpa-
bilitat. Contundent denúncia de 
la ruïna moral. H 


