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Joaquín Sabina actuarà a 
Barcelona al desembre
Joaquín Sabina allarga la seva gira llatinoa-
mericana 500 noches para una crisis amb dos 
únics concerts a l’Estat, a Madrid i Barcelona. 
Amb motiu dels 15 anys de la publicació de 19 
días y quince noches, el cantant tornarà a la 
Ciutat Comtal el 22 de desembre, després de 
cinc anys sense actuar-hi en solitari.  

Besalú, capital de les 
editorials independents
Besalú acull aquest cap de setmana la cinque-
na fira d’editorials independents, amb 37 se-
gells participants. S’hi faran taules rodones, 
presentacions de llibres i concerts i teatre. 
Entre els convidats hi haurà Joan Colomo, 
Cesk Freixas, Sílvia Bel, Rosa María Calaf, En-
ric Casasses i Albert Sánchez Piñol.

‘Les tres germanes’ de 
Txékhov es multipliquen 

públic, el conviden a beure, a 
menjar i a ballar en la festa d’ani-
versari d’Irina, la petita. Impro-
visació permesa en una repre-
sentació “molt pautada, amb 
molta feina”, diu la directora. 
L’entrega de les actrius és abso-
luta i el desgast emocional és pal-
pable: ballen, riuen, canten, es 
despullen, fan l’amor, es mastur-
ben, criden i s’enfonsen –literal-
ment– en l’aigua. 

La festa té uns convidats que 
revolucionen el sentit de l’obra: 
Jatahy introdueix tres càmeres 
que enregistren la representació 
en temps real. Ella mateixa edi-
ta les imatges en directe, creant 
una pel·lícula que s’emet al ma-
teix temps en una sala adjacent. 
La tria és de l’espectador: veure 
teatre a El Canal o veure cinema 
a l’Auditori Coma-Cros de Salt. 
“En el teatre, l’edició la fa el pú-
blic; en el cinema, la faig jo”, ex-
plica intentant subratllar la im-
portància de veure els dos for-
mats. “No és teatre gravat. Per 
entendre-ho s’ha de veure la 
pel·lícula, així es té un sentit 
complet de l’obra”, diu Jatahy. Hi 
ha fragments reservats només a 
una de les dues sales i el públic es 
pregunta constantment què de-
uen estar veient els que han optat 
per l’altra opció. Una manera ro-
dona de transportar a l’especta-
dor l’angoixa de les tres germa-
nes: “Vull ser aquí però sé que 
també podria ser allà”.e

Les tres actrius de I si elles marxessin a Moscou?, l’adaptació de Les tres germanes, de 
Txékhov, que Christiane Jatahy presenta avui i demà a El Canal de Salt. TEMPORADA ALTA

Jatahy uneix cinema i teatre al Temporada Alta

La directora i realitzadora brasilera 
Christiane Jatahy multiplica la uto-
pia de Les tres germanes de Txékhov 
en la versió del clàssic I si elles mar-
xessin a Moscou?, el primer especta-
cle internacional que aterra avui i 
demà al Festival Temporada Alta, i 
que abans s’ha vist a París. És així, 
en condicional, que Jatahy presen-
ta el missatge del dramaturg: la ne-
cessitat de canviar i alhora la por a 
fer-ho d’aquelles germanes marca-
des per la Rússia rural que somien 
a començar de nou a la capital.  

“Hi ha un 60% de Txékhov en 
l’obra. En sortim per tornar-hi més 
tard”, explica Jatahy. En aquestes 
anades i vingudes, la dramaturga de 
Rio de Janeiro subratlla la vigència 
d’un text centenari i el porta als nos-
tres dies: les protestes a l’estadi de 
Maracanã durant el Mundial de fut-
bol o les reivindicacions punk de les 
Pussy Riot ocupen converses de les 
tres noies, la seva manera d’enfocar la 
migració, el desarrelament i les revol-
tes socials. Les tres actrius (Isabel 
Teixeira, Julia Bernat i Stella Rabe-
llo) van fer un treball de camp amb 
emigrants per interioritzar l’experi-
ència dels que, buscant la utopia, 
s’han llançat a trencar fronteres.  

Les barreres cauen també en el 
pla més físic de l’obra. Les tres ac-
trius controlen el ritme del text, el 
deixen reposar i conversen amb el 

PARÍS
CARME RIERA SANFELIU

Format  
La directora  
introdueix 
a l’obra tres  
càmeres que 
enregistren la 
representació

“Només faria un altre ‘[REC]’ si el 
públic ho demanés massivament”

Una dona decidida i un grapat de 
soldats en una nau plena de mons-
tres... És [REC] 4 el teu Aliens? 
Salvant les distàncies, sí. Aliens és 
una de les meves obres favorites. 
Però no és l’únic referent, esclar. 

¿[REC] 4 es va rodar a les Canàries 
per aprofitar els avantatges fiscals? 
Seria una raó perfectament legítima. 
Però el motiu real va ser que rodar 
en una zona portuària a Barcelona 
no era possible. I a les Canàries sí.  

Aquesta és la teva pel·lícula amb 
menys desviaments cap a l’humor 
o el drama. Per què? 
Perquè mai m’havia acostat al gène-
re d’una manera tan desacomplexa-
da, sense cap prejudici. És un pur di-
vertiment, una muntanya russa 
sense més aspiracions. I m’agrada. 

Has dit que el teu adéu a [REC] és 
ferm. Què et faria canviar d’idea? 
Només m’il·lusionaria una cosa: que 
el públic ho demanés massivament. 
Però això no passarà.e

Jaume Balagueró
CINEASTA, PRESENTA ‘[REC] 4’ AL FESTIVAL DE SITGES

Sitges no és un festival més per a 
la saga [REC]. 
No. [REC] i Sitges sempre han anat 
de bracet. Aquí va ser on la pel·lícu-
la va entrar en contacte amb un pú-
blic que ens era molt pròxim.  

Abandones definitivament el dis-
positiu de la càmera subjectiva. 
L’experiment ja estava fet. No sem-
blava interessant tornar a explotar-
ho, sobretot perquè era molt difícil 
que estigués justificat. Això m’ha 
alliberat com a director. Tenir a la 
teva disposició tots els recursos del 
cinema és meravellós.  

A [REC] 2 introduïes una trama de-
moníaca que ara no reprens.  
Sí. A Espanya aquesta trama no va 
agradar gens i el coguionista i jo vam 
decidir obviar-la. Però, curiosa-
ment, al públic estranger el torna-
va boig. Potser ens vam equivocar.  

SITGES
X.S.


