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Primera fila    icult
Estrena a Temporada Alta d’una innovadora proposta escènica i cinematogràfica

IMMA FERNÁNDEZ
PARÍS

L
a directora brasilera Christi-
ane Jatahy, que l’any passat 
va captivar amb Julia, una 
actualitzada versió del clàs-

sic de Strindberg en el qual fusiona 
el llenguatge escènic i el cinemato-
gràfic, torna a Temporada Alta amb 
un altre nou i aclamat experiment. 
Presenta, avui i demà, després del 
seu exitós pas pel seu país natal, Su-
ïssa i París, I si elles marxessin a Moscou? 
Elles són Irina, Olga i Maria (Masha a 
l’original), Les tres germanes de 
Txékhov que Jatahy (Rio de Janeiro, 
1968) trasllada al Brasil d’avui –el 
dels mòbils i les manifestacions al 
Mundial– mantenint l’essència de 
l’original. Ho fa en una innovadora 
proposta doble: simultàniament a la 
representació de l’obra (al Canal de 
Salt, Girona) en una sala adjacent 
(Auditori Coma Cros) es projecta la 
pel·lícula muntada in situ per la ma-
teixa directora amb escenes rodades 
durant la funció.
  El públic decideix: teatre, cine o 
tots dos. Dues mirades complemen-
tàries sobre una mateixa història 
d’utopies, frustracions i desitjos de 
canvi; de somnis amb una vida mi-
llor, esbombats per Irina al crit d’«A 
Moscou, a Moscou». Una història 

que, en paraules de Jatahy, aprofun-
deix en una felicitat que només exis-
teix «en trossets» i en un interrogant 
vital: «¿Per què és tan difícil canviar, 
tant en el sentit personal com soci-
al?». Ella sí que ho fa, almenys en la 
seva feina.
 
GRAN REPARTIMENT/ Sobre l’escenari 
repeteix l’esplèndida i jove Julia Ber-
nat (la protagonista de Julia), un re-
molí que canta, balla endimoniada, 
punteja la guitarra elèctrica i capti-
va amb el seu càndid somriure enfi-
lada a la muntanya russa de senti-
ments que experimenta Irina, la me-
nor de les germanes Prozorov. 
Ingènua, sensual, alegre, rabiosa... 
domina tots els registres amb una 
naturalitat encisadora. L’acompa-
nyen les també excel·lents Isabel Tei-
xeira (Olga) i Stella Rabella (Maria), 
obligades així mateix a les exigènci-
es físiques d’una directora sense em-
buts: les tres es capbussen en un 
gran aquari, canten, ballen, es fil-
men i es despullen (incloent-hi una 
suggerent escena masturbatòria de 
Maria i una rebolcada amb el seu 
amant). 
 En una brillant estratègia, Jata-
hy aprofita la intervenció de les cà-
meres (que filmen la pel·lícula) i els 
músics per cedir-los els breus papers 

Jatahy presenta la seva fascinant versió doble de ‘Les tres germanes’ de Txékhov

Al teatre, al cine, a

Moscou

33 Les brasileres Isabel Teixeira, Julia Bernat (ajaguda) i Stella Rabello, en l’obra que s’estrena (avui i demà) al Canal.

PAULO CAMACHO

Passa a la pàgina següent

Simultàniament a  
la representació es 
projecta en una altra 
sala la pel·lícula rodada 
durant la funció

Dei Furbi torna a riure amb Mozart
Van sorprendre tan gratament 
amb la seva versió a cappella de La 
flauta màgica que fins i tot es van al-
çar amb un premi Max al millor 
espectacle de teatre musical. Ara 
la companyia Dei Furbi torna a afi-
nar les veus, els gestos i l’humor 
al servei de Mozart. A partir de la 
seva trilogia operística –Les noces 
de Fígaro, Don Giovanni i Cosi fan tut-
te– han embastat un altre diver-
tit i imaginatiu muntatge –Trilo-
gia MozArt, es diu–, que estrenen 
aquesta nit a Temporada Alta (Tea-
tre de Bescanó) abans d’intal·lar-se 

al desembre a La Seca Espai Bros-
sa de Barcelona. La proposta bar-
reja les trames de les tres òperes 
en un viatge ple d’humor i origi-
nalitat. «Les tres peces tenen un fil 
comú: la crítica a l’abús dels privi-
legis del poder, dels aristòcrates, 
especialment cap a les dones. Tot 
és molt actual», declara la directo-
ra i dramaturga, Gemma Beltran, 
que compta amb el mateix elenc 
de l’aplaudida producció anteri-
or: Robert González, Marc Pujol, 
Queralt Albinyana, Anna Herebia 
i David Marcè. 

una altra proposta 

33 ‘Trilogia MozArt’, que s’estrena avui al Teatre de Bescanó.

DEI FURBI



LLL

espectacles 4 D’OCTUBRE DEL 2014 59DISSABTE

masculins. Un dels càmeres debu-
ta com a actor en la pell del coronel 
Vershinin, l’amant de Maria, i el ba-
teria exerceix d’Andrei, el germà. 
Tots intervenen en un fascinant joc 
escènic, en el qual participa activa-
ment el públic. 
 Les actrius trenquen des de l’ini-
ci la quarta paret i interpel·len cons-
tantment els espectadors. Ells són 
els convidats de la festa del 20è ani-
versari d’Irina. Hi ha cava, pastís i 
ball, també per a una platea que for-
ma part de l’escena i de la pel·lícula. 
A bon ritme es desplega el ventall 
d’emocions txekhovià entre mo-
ments per a la diversió. 
 Com succeeix amb els personat-
ges del clàssic, la creadora ha volgut 
jugar en el seu doblet amb els desit-
jos de l’espectador. «Els volia provo-
car la mateixa sensació de voler es-
tar en un altre lloc, a l’altra sala; la 
idea que s’ha d’escollir. ‘Sóc aquí, ve-
ient l’obra, però m’agradaria també 
estar veient la pel·lícula’», va expli-
car durant l’aplaudida estrena de la 
producció a París, en l’enorme com-
plex artístic Cent Quatre, antiga fà-
brica de taüts. Allà les actrius brasi-
leres es van llançar a parlar amb el 

públic algunes frases en francès. A 
Salt alguna cosa en català caurà.  
 En la seva primera incursió a 
Txékhov, Jatahy ha sacsejat el clàs-
sic –«una comèdia dramàtica», la de-
fineix–, per a una versió que parla de 
les xarxes socials, d’eliminar fronte-
res i d’una Olga que se sent invisible 
perquè al passar per les obres del car-
rer ja no la piropegen. «Hi ha un 60% 
del text original», informa. Va canvi-
ar el nom de Masha a Maria perquè 
Masha al seu país significa lesbiana i 
«sonava molt estrany», i va deixar lli-
bertat al repartiment per a alguna im-
provisació. «És un treball molt com-
plex tècnicament, amb moltes pau-
tes per a la filmació però amb certes 
llibertats en el que es diu», explica.  
 Amb I si elles marxessin a Moscou? Ja-
tahy ha fet un pas més en la seva in-
vestigació sobre un llenguatge dra-
matúrgic on coexisteixen i es fonen 
teatre i cine; realitat i ficció; actor i 
personatge. En el seu pròxim treball 
se les veurà amb el Macbeth shakes-
pearià, va avançar la directora, que 
el 1994, quan era una jove actriu, va 
estar becada a la Sala Beckett, apre-
nent amb José Sanchis Sinisterra 
els secrets de l’ofici. «Llavors hi ha-
via a Barcelona, a Espanya, una nova 
dramatúrgia revolucionària. Sergi 
Belbel, Lluïsa Cunillé, Juan Mayor-
ga... Al Brasil he muntat Carícies, de 
Belbel», recorda. Ara la revolucionà-
ria és ella. H 

Ve de la pàgina anterior

«L’obra planteja  
per què és tan difícil 
canviar», sosté la 
directora d’un muntatge 
«molt complex»  

F inalment m’he comprat un 
dels sis volums de la famosa 
obra del noruec Karl Ove 

Knausgård. Tot i que el més lògic 
seria començar pel primer –La 
mort del pare– i anar fent, he triat el 
tercer, que acaba de sortir en an-
glès, perquè és el que ha posat de 
moda Knausgård, primer als Es-
tats Units i de retop a d’altres llocs. 
La prova que és un fenomen mun-
dial és que la mateixa febrada ha 
servit per llançar en alguns països 
el segon volum –Un home enamo-
rat–, com ha fet Anagrama a Espa-
nya, i en d’altres el tercer o el quart, 
com a Alemanya, que és un país 
que sempre va més avançat. Un de-
tall curiós és que pocs editors —i 
per descomptat no a Alemanya— 
fan servir el títol original noruec, 
La meva lluita. Potser perquè té la in-
comoditat de ser el mateix que Hit-
ler va donar a l’exposició de l’idea-
ri nazi. Una vegada, a Tirana 
(Albània), vaig veure un home de 
cabells blancs que s’estava al car-
rer, assegut, i llegia l’edició albane-
sa del Mein Kampf, de Hitler, amb 

una creu gamada a la coberta. Em 
va sorprendre tant que li vaig fer 
una foto, però ell no se’n va ado-
nar, de tan concentrat que estava 
en la lectura. Després vaig pensar 
que potser havia ofès la intimitat 
d’aquell home..., però m’estic des-
viant de Knausgård. 
 No crec que passi res si comen-
ço pel tercer volum perquè, pel 
que diuen, hi passen poques coses i 
duren moltes pàgines, i et pregun-
tes com s’ho fa l’autor per tenir-
te tan atent. ¿És l’estil, és l’atrac-
ció per la xafarderia? Ja us ho diré. 
Es veu que també et preguntes si 
és una novel·la o unes memòries, 
perquè Knausgård explica la seva 
vida amb molts detalls. Potser és 
com un reality show de la tele, que 
sembla que passi de debò però hi 
ha unes càmeres que filmen i en el 
fons tothom està actuant com si no 
estigués actuant. No ho sé. Alguns 
crítics fan servir dos adjectius per 
definir el llibre, èpic i proustià, que 
per a mi són dues coses oposades. 
Semblantment, un amic meu diu 
que mai no havia badallat tant lle-
gint un llibre, però que tot i així 
l’ha «devorat». És a dir, que amb 
Knausgård es pot badallar i no pas-
sa res. I ara que ja he acabat la co-
lumna, me’n vaig a llegir-lo. H

Es permet
badallar

JORDI 

Puntí

Començaré a llegir 
el tercer volum de 
l’obra de Karl Ove 
Knausgård

deesi

 

INICI DEL NOU CURS SIMFÒNIC

L’OBC inicia avui la seva temporada 
a casa, l’Auditori, després de triom-
far dimecres al Festival de Bratisla-
va (Eslovàquia), en què també van 
participar aquest any formacions 
de la Champions League de la clàs-
sica com la Filharmònica d’Israel i 
la London Symphony. La invitació 
a la mostra, que va arribar arran de 
les bones crítiques rebudes en la se-
va última gira centreeuropea, és en 
part fruit del treball realitzat du-
rant un lustre per François Bou, ge-
rent de l’OBC, a qui es busca subs-
titut després de fitxar com a direc-
tor general de l’Orquestra de Lilla 
(França). 
 El seu no és l’únic canvi a la vis-
ta. L’actual titular, Pablo González, 
deixarà la formació a final de tem-
porada i el japonès Kazushi Ono as-
sumirà el càrrec a partir de la tem-
porada 2015-16. Abans de la seva 
arribada està previst cobrir la pla-
ça de concertino, una peça vital, i 
la de flauta, a l’espera de comple-
tar altres vacants. «L’OBC ha de 
construir-se de la forma més sòli-
da possible», destaca Valentí Ovie-
do, gerent de l’Auditori, nomenat 
fa només un any. Ono serà un dels 
integrants de la comissió que ele-
girà a mitjans de novembre el nou 
gerent de l’OBC d’entre la trentena 
de candidats presentats.
 A Bratislava, la Barcelona 
Simphony, com se la coneix a l’es-

tranger, va oferir un programa molt 
espanyol, amb obres de Rodrigo, Fa-
lla, Granados, Albéniz i Toldrà, diri-
git per González. A l’Auditori també 
ell capitanejarà l’obertura del nou 
curs simfònic amb Així va parlar Zara-
tustra, de Strauss, que Kubrick va im-
mortalitzar en una famosa escena de 
2001: una odissea de l’espai, i el Concert 
per a violí i orquestra de Txaikovski, 
amb l’aclamat músic austríac Ben-
jamin Schmid com a solista. Com a 
novetat, al final del concert l’obra de 
Strauss s’oferirà en clau de jazz amb 
el Joan Vidal Sextet. 

MARTA CERVERA
BARCELONA

De Bratislava a BCN
Pablo González, titular de l’OBC, obre la temporada de l’Auditori 
després de l’èxit a Eslovàquia H L’orquestra farà més gires en el futur

terç del que reben les formacions 
de primera línia, ha hagut de cos-
tejar 58.000 euros per cobrir les des-
peses. «És una inversió necessària 
per a una gran orquestra», defensa 
Oviedo. En el futur estan previstes al-
tres sortides. Més enllà d’actuacions 
a França l’any que ve, es perfila un 
nou tour per Europa central el 2017, 
el debut a la Xina el 2018, i al Japó, el 
2019.
 A nivell intern l’Auditori seguirà 
ajustant-se el cinturó el 2015. «No hi 
haurà un ERO però sí una optimitza-
ció de recursos no traumàtica que 
permeti reduir la despesa, com hem 
fet aquest any», destaca Oviedo. «Es-
pero tancar el 2014 amb un dèficit de 
700.000 euros davant els 1,7 milions 
del 2013». S’han retallat 350.000 eu-
ros en despeses de personal i la ma-
teixa quantitat «en despeses supèr-
flues i serveis externs».
 De moment, la venda d’entrades 
de l’OBC per a aquesta temporada 
2014-15 és superior a l’anterior. Pas-
sa el mateix amb el nombre d’abo-
nats. Quan queda un mes de termi-
ni ja s’han venut 7.052 abonaments 
(davant els 6.913 de l’anterior), que 
afegeixen una modalitat amb sis 
concerts a les ja existents de 12 con-
certs o a la carta. «Esperem arribar o 
superar els 1,6 milions d’euros acon-
seguits l’any passat per aquest con-
cepte», explica Oviedo. D’altra ban-
da, els nous abonaments de Cambra 
i Antiga han captat 650 melòmans. 
Hi ha afició. H

 L’OBC ha apostat fort per la seva 
expansió internacional, en què tan 
importants són les gires com les gra-
vacions. Aquesta tardor sortirà un 
monogràfic dedicat a obres inèdi-
tes o mai gravades de Granados, edi-
tat per Naxos. I el 2015 està previst 
un disc de música francesa de Bizet, 
el Concert per a violí de Joan Manén i 
obres de Lalo.
 A Bratislava l’orquestra ha gua-
nyat «prestigi i visibilitat», però ha 
perdut diners. Amb un caixet de 
30.000 euros, aproximadament un 

L’Auditori haurà de 
seguir ajustant-se 
el cinturó per 
reduir despeses, 
però sense ERO 

33 Reconeixement internacional 8 L’OBC, dimecres passat, al Festival de Bratislava.
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