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El Teatre Poliorama fa un
acte de justícia ensenyant
la versió femenina d’El flo-
rido pensil, 20 anys des-
prés de l’èxit d’aquella
obra que il·lustrava, en
clau d’àcida comèdia, la
particular educació du-
rant la dictadura franquis-
ta. El director Fernando
Bernués constata que en
aquesta nova versió es po-
den trobar les raons per
les quals el masclisme
avui està tan instaurat.
Sense que el franquisme
instaurés el domini de
l’home sobre la dona (que
ve de molts anys enrere)
va permetre que es retro-
cedís bona part dels alli-
beraments de la dona du-
rant la República.

Aquestes nenes, com
els seus companys que en-
traven per la porta del cos-
tat d’aquella Escuela Na-
cional Católica, també es-
tudien Catecisme, geogra-
fia i fan problemes surrea-

listes de matemàtiques
però, a més, fan classes de
costura i s’escapen a la
classe de costura d’una
serventa que els explica
secrets sobre el sexe i com-
parteix una cigarreta amb
elles, els dijous a la tarda.
Roser Batalla, Lloll Ber-
tran, Victòria Pagès, Mi-
reia Portas i Isabel Rocatti
són les cinc alumnes. Elles
doblen papers per fer de
mestres que imposen una
educació com a futures
mares servils. ■

L’educació
femenina al
franquisme
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Un nou muntatge
d‘El florido pensil’
constata les arrels
del masclisme d’avui

Un instant de ‘Florido’, ara
en clau femenina ■ J. AZNAR

Els Catarres, tal com ja va
passar ara fa dos anys, es
van erigir ahir en guanya-
dors dels premis Ender-
rock per votació popular,
que es concediran –con-
juntament amb els que
atorga la crítica– el 3 de
març al Teatre Municipal
de Girona. El grup d’Ai-
guafreda va ser reconegut
en les categories de millor
disc de pop-rock (Big
Bang), millor lletra (En
peu de guerra) i millor
portada gràcies a les vota-
cions de 17.540 usuaris
registrats al web d’Ender-
rock, un 9% més que l’any
passat. Aspencat (millor
cançó de pop-rock i millor
videoclip) i Ebri Knight
(millors disc i cançó de
folk) van endur-se dos
guardons, i Blaumut van

ser honorats amb el premi
a “millor artista de l’any”.

Els premis Enderrock,
en una de les seves edi-
cions més repartides, van
distingir també músics
com ara Txarango (en la
categoria de directe), Els
Amics de les Arts (DVD
musical), Gemma Humet
(disc de cançó), Roger
Mas (cançó), Joan Rovira
(artista revelació), Toni

Solà (disc de jazz), Jordi
Savall i Le Concert des
Nations (disc de clàssi-
ca),el CD Arkandú del
Club Super3 (disc infan-
til) i l’Apolo de Barcelona
(sala de concerts).

La gala, el 3 de març
Carles Xuriguera i Fel Fai-
xedas presentaran la gala
de la divuitena edició dels
premis, durant la qual ac-
tuaran Blaumut, Aspen-
cat, Obeses i Animal (a
més de dues altres actua-
cions “sorpresa”) i es lliu-
raran premis a Els Pets,

amb motiu dels seus tren-
ta anys de trajectòria, i a
Sopa de Cabra, pels 25
anys de Ben endins (l’àl-
bum més venut de la histò-
ria del rock català, amb
110.000 còpies), així com
el XIV Premi Joan Trayter
al productor Tomàs Robis-
co. Enderrock també reco-
neixerà els segells BCore,
Música Global i Ventila-
dor; els festivals Acampa-
da Jove i Pop Arb; l’oficina
de producció Batall; la re-
vista Ruta 66; la xarxa de
Cases de la Música, i la sala
Heliogàbal de Gràcia. ■

Un altre ‘big
bang’ per a
Els Catarres

El grup d’Aiguafreda es
torna a imposar en els
premis Enderrock
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Jan Riera, d’Els Catarres, en un concert a La Planeta,
de Girona ■ LLUÍS SERRAT

‘Enderrock’
premia Els Pets
pels seus 30
anys i Sopa de
Cabra pels 25
de ‘Ben endins’

Excessiu, desmesurat, po-
lèmic, visceral... són al-
guns dels adjectius que es
poden aplicar al realitza-
dor polonès Andrzej Zu-
lawski, que va morir ahir a
Varsòvia als 76 anys a cau-
sa d’un càncer. Lo impor-
tante es amar i La pose-
sión van ser algunes de les
pel·lícules més conegudes
i de més èxit de Zulawski.

Coetani de compatrio-
tes seus com ara Krzysz-
tof Kieslowski i més jove
que Andrzej Wajda (de qui
va ser ajudant en diverses

pel·lícules) i Roman Po-
lanski, Zulawski va escriu-
re assajos sobre cinema i
poesia abans de debutar el
1971 amb Trzecia czesc
nocy (tercera part de la
nit). Els problemes amb la
censura que va tenir amb
Diabel van fer que marxés
a treballar a França.

Allà, el 1974 va dirigir
Lo importante es amar,
una història d’amour fou
basada en la novel·la de
Christopher Frank La nit
americana que va obtenir
un gran ressò internacio-
nal. Protagonitzada per
Romy Schneider (definiti-
vament allunyada de la
imatge ensucrada de Sis-
sí) en el paper d’una actriu
porno, Fabio Testi i Jac-
ques Dutronc, la pel·lícula
sintetitza alguns dels més

característics trets de Zu-
lawski, com ara la càrrega
sexual i violenta de les se-
ves històries. Una altra de
les seves pel·lícules de més
ressò és la fantàstica La
posesión (1981), que va
fer merèixer a Isabelle Ad-
jani el premi a la millor ac-
triu al festival de Canes.

D’altres films seus van
ser La mujer pública
(1984), L’amour braque
(1985) –on va dirigir Sop-
hie Marceau, que es con-
vertiria en la seva dona–,
Mes nuits cont plues belles
que vos jours (1989), Bo-
ris Godunov (1989), La fi-
delidad (2000) i la que es-
devindria la seva darrera
pel·lícula, Cosmos (2015),
amb què va guanyar el pre-
mi al millor director en el
festival de Locarno. ■
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La mort d’un cineasta apassionat
Un càncer posa fi a
la vida del director
polonès Andrzej
Zulawski

Andrzej Zulawski, amb l’actriu Sophie Marceau, que va ser la seva dona ■ F. COLOMBIER / AFP


