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LaJúlia escodrinyada

CompletamentPuntí

Deflors i insectes

Julia

Direcció: Christiane Jatahy en
l’adaptació de l’obra d’August
Strindberg
Lloc i data: El Canal (Salt)
Temporada Alta (12/10/2013)

JOAN-ANTON BENACH

La càmera de la directora Chris-
tiane Jatahy ha seguit la Júlia
d’August Strindberg des que era
una nena. La càmera de la direc-
tora Jatahy és, de fet, l’ull de
Jean, el criat de la família del
comte i de la Júlia que Strind-
berg ens mostrà una nit de Sant
Joan, i que, en canvi, ara desco-
brim anys enrere, quan l’empleat
fidel veia créixer la nena mentre
collia flors pel jardí de la casa.
Més endavant, Jean la veurà
d’adolescent, asseguda i en acti-
tud meditativa, sense que cap
pensament tèrbol enteli aquesta
mirada. Quan la Júlia (Julia Ber-
nat) haurà crescut, tot i que enca-
ra no ha assolit la majoria d’edat,
Jatahy voldrà que el personatge
sigui filmat mentre es banya en
la piscina de la mansió comtal i
en les seves primeres i enjogassa-
des envestides seductores amb
les quals enterboleix el seny de
Jean (Rodrigo dos Santos). El cri-
at honest, que no ha fet cap vot
de castedat, no tarda a notar que
s’esfondren els seus principismo-
rals i professionals, de manera
que, un cop acomplerts els prelu-
dis tèrmics consuetudinaris, con-
vida la noia a la seva habitació. I
la persecució videogràfica que la
directora ha confiat a David Pa-
checo i Felipe Norkus no deixarà
de petja la parella.

En la producció que la compa-
nyia brasilera ha fet de La senyo-
reta Júliade Strindberg, les imat-
ges filmades tenen tanta o més
presència que l’actuació teatral
en directe. I la combinació dels
dos llenguatges és el que atorga

l’especial singularitat a la propos-
ta, més que per la seva originali-
tat relativa –la intromissió del ví-
deo en el teatre s’ha fetmoltes ve-
gades–per la capacitat de subrat-
llar el fort component dialèctic
de l’obra. En l’enfrontament Jú-
lia-Jean s’hi vol veure la metàfo-
ra de la realitat política d’un país
com el Brasil, el creixement im-
petuós del qual es veu sacsejat
per un munt de contradiccions.
Però la simple relectura del clàs-
sic permet descobrir nous ves-
sants en la relació de dues clas-
ses socials, veïnes en la intimitat
però radicalment distanciades,
quan, a més a més, el represen-
tant de la classe inferior és negre.
La lluita pel domini de Júlia so-
bre Jean, domini natural per raó
de estatus, ha estat desfigurada
des delmoment que intervé la re-
lació sexual que el criat vol espe-
cialment dominadora. Quan
Jean parla de fugir i de muntar
un hotel, on ell controlarà el ne-
goci i ella serà, simplement, la ca-
ra amable que convidarà el client
a tornar, Júlia està suggerint,me-
tafòricament, i a escala col·lecti-
va, un futur desventurat i terri-
ble. Ara bé, des del moment que
el sexe ha esmicolat el poder de
Júlia i ha omplert de confusió, de
dubtes i angoixes la ment de la
noia, l’adaptació del drama de
Strindberg que ha fet la directo-
ra brasilera amplifica suggestiva-
ment, amb connotacions contem-
porànies, la sensibilitat de la pro-
tagonista víctima d’unes ferides
interiors insuportables.

En alguns moments Jatahy
s’ha excedit en l’ús de les filma-
cions, especialment quan no con-
venia la contundència del primer
pla i les imatges eren redundants
en relació amb el treball en direc-
te –formidable imeritíssim– dels
dos intèrprets. De totesmaneres,
l’objecció mai podrà desmentir
el fet que aquesta Júlia quedarà
com un dels espectacles més va-
luosos i interessants deTempora-
da Alta 2013.c
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PEDRO MADUEÑO

B. Flowers

Creació i direcció: Marta
Carrasco
Intèrprets:Marta Carrasco,
Anna Coll, Majo Cordonet
Escenografia, vestuari,
maquillatge:Marta Carrasco,
Pau Fernández, Alba Viader
Lloc i data: Teatre Tantarantana
(11/X/2013)

JOAQUIM NOGUERO

Dels espectacles que Marta Car-
rasco ha creat en vint anys, B.
Flowers és elmés didàctic en la se-
va reivindicació de la condició fe-
menina. En els anteriors, malgrat
la presència obsessionant de nens
sense cara estranys, de monstres
entranyables i tristos, eterns en la
seva condició de memòria morta,
lesmetàfores naixien obertes i as-
similables no només com a dona,
sinó en general com a persona,
des del poderós sentiment de re-
cança del que va poder ser i ja no

seràmai. Però a B. Flowers la con-
clusió s’instal·la estranyament en
el verb en lloc de recórrer a les
volcàniques fogonades visuals de
què la coreògrafa sol servir-se
com a clímax. Ara Carrasco diri-
geix al públic una pregunta que
pretén ser retòrica: “De qui és el
pol·len?” I insisteix: “De la flor o
de l’insecte?” B. Flowers parla de
la fragilitat íntima d’aquests és-
sers tendres obligats a oferir-se
com a regal a costa de tallar les se-

ves arrels, de sacrificar-se com a
present bonic renunciant al seu
floriment futur. Parla de flors de
jardí i de ciutat: de la flora com a
metàfora i, esclar, del cinquanta
per cent real d’una humanitat que
no vol ser ni vegetativa ni deco-
rativa.

Carrasco recorre per a la peça
als seus punts forts: la barreja
d’un registre naïf gairebé de
dibuixos animats de Disney amb
la potent plasticitat de pedra
d’unes ombres xineses allargades
que recorden les escultures de
Giacometti, el colorit kitsch com
a forma d’accentuació de l’expres-
sionisme més tràgicament dur,
músiques plenes d’ecos de la me-
mòria com a vehicle dramatúrgic
i com a potent subratllat emocio-
nal que aboca continguts a les ac-
cions, o el riure com a espoleta
dels elements més subversius que
la peça conté. En aquest sentit B.
Flowers funciona, però ho aconse-
gueix sobre vies molt transitades
per la coreògrafa: sense anar més
lluny, una de les imatges més ex-
pressives (l’escena de la cortina
de plàstic) és filla natural de la fer-
tilitzant Blanc d’ombra. La flor es
pot esgotar en si mateixa si el
pol·len no vola lliure.c

Càlid adéu
aJaimeArias

Marta Carrasco a B. Flowers

Adrià Puntí

Lloc i data: Auditori de Girona
(12/X/2013)

DONAT PUTX

Entrada de gala a l’Auditori de
Girona, i sensació d’excepciona-
litat en l’ambient, per assistir al
concert d’Adrià Puntí, tal vega-
da el músic català de rock més
brillant de la seva generació, ja
fos amb Umpah-Pah o amb una
trajectòria en solitari que, en
l’àmbit discogràfic, es va veure
interrompuda després del seu

disc del 2002 Maria. Tot i que
els últims deu anys Puntí no ha
estat totalment apartat dels esce-
naris, d’algunamanera l’hem tro-
bat a faltar: hi ha hagutmassa en-
surts, massa dispersió, massa
salts mortals perquè el pogués-
sim reconèixer com l’autor sens
dubte il·luminat, però també in-
qüestionablement sòlid, que ens
havia robat el cor.
La bona, excel·lent notícia, és

que l’Adrià Puntí que estimà-
vemha tornat. Després de publi-
car el més que recomanable lli-
bre Incompletament Puntí, l’ar-
tista de Salt va signar dissabte
una compareixença esplèndida,
amb un bon guió sonor (episodis

en solitari, ambbanda, i ambban-
damés orquestra de corda). Pun-
tí va captivar l’audiència tant en
la distància curta amb el piano o
la guitarra com amb l’electricitat
fosca que va presidir força trams
del concert. En gran forma vocal
i amb un saludable gamberrisme
quan l’impuls de la nit així ho
demanava, va presentar algunes
peces de nova escriptura que,
eventualment, podrien formar
part d’un proper disc. És el cas
deDesgraciat, La prova del nou o
la magnífica Tarda d’agost, que
van conviure al repertori amb
mostres tan significades del seu
cançoner clàssic com El boule-
vard dels xiprers (de l’etapa
Umpah-Pah), la musculada Jeu
o l’apoteòsica Sota una col, amb
què va cloure les dues hores
d’actuació.c

Elmóndel periodisme i de la po-
lítica es va sumar ahir al càlid
comiat que familiars, amics i
autoritats van brindar a Jaime
Arias al tanatori de les Corts de
Barcelona. El funeral, oficiat
pel pare Jordi Piqué, va tenir
una part religiosa i una de civil.
El seu amic i veterà periodista
de RTVE Joan Armengol va lle-
gir un dels textos preferits de
Jaime Arias, una Carta de Sant
Pau als Corintis sobre l’amor, la
tolerància i el respecte. Els seus
fills, Félix i Lidia, van partici-
par en els parlaments, així com
Lluís Foix i la presidenta de Pe-
riodistes Europeus de Catalu-
nya, Teresa Carreras, associa-
ció que ha anunciat la creació
d’un premi que durà el seu
nom. La redacció de La Van-
guardia en ple va assistir a l’ac-
te amb el seu president editor,
Javier de Godó, al capdavant.
També van assistir-hi l’alcalde
Xavier Trias i el conseller
Ferran Mascarell.
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