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SigourneyWeaver repelDonostia
convertida enmusadeBayona
Les llàgrimes de la premsa avalen ‘Unmonstre em ve a veure’, del barceloní

PEDRO VALLÍN
Sant Sebastià

Unapel∙lícula sobre la gestió de les
emocions no hauria de necessitar
gaires més avals que el que resu
meix el subtítol precedent: crítica i
premsavanplorarcomplaguts rius
salatsdebonssentimentsenlapro
jecció de premsa d’Unmonstre em
ve a veure, presentada ahir al festi
valdeDonostia.Despréspotpassar
que, amb els ulls encara vermells,
alguna ploma egrègia se sobreposi
adduint que estava tallant ceba i
quebé, bah. El cronista topa sovint
amb esquizofrènies d’aquestes
als festivals i les contempla amb

paciènciaiassentiment.Peròpassa
que J.A. Bayona mateix defuig
aquestsmèrits.“Plorarnodónava
lor a la pel∙lícula. Jo ploro amb
Masterchef”, vagosardir ensalade
premsa.
Adaptació de la novel∙la juvenil

homònima de Patrick Ness, si és
procedent proporcionar altres
avalsa lanovapel∙lículadeBayona,
n’hi hauria d’haver prou dient que
el filmproposaunafaulasobre l’as
sumpció del dolor i els sentiments
paradoxals. Connor (Lewis Mac
Dougall) ha de treure’s de sobre i
assumir el seu dolor davant la ma
laltiaqueescurçaelsdiesde la seva
mare (Felicity Jones), i només té

trànsit a la joventut a travésdel pa
timent sinó que s’atreveix amb un
tabúdelicatiesquiuencaraperaun
adult: com s’entoma la contradic
cióentreels arrasadors sentiments
depèrdua i aquells altresquees re
bel∙len contra la càrrega de pati
ment que els acompanya, inconve
nients ialhora indispensablespera
lanostrasupervivènciapsicològica
davant ladesgràcia.El textdeNess
i les imatgesdeBayonaparlende la
maneradeconviureambemocions
quenosancionen lanostragrande
sa sinó lanostramisèriamoral.
Weaver–quevadirquesesentia

“sempre com si fes el meu primer
paper”– va definir Bayona com un
“volcà d’idees increïble” que “per
ser jove té molta confiança”. Amb
Unmonstre emve a veure, el direc
tor català compon al costat dels
seus dos anteriors films –L’orfenat
(2007) i Lo imposible (2012)–, una
contundenttrilogiasobrelarelació
maternofilial d’una intrigant cohe
rència, atèseldiversorigen,gènere
i tonalitat de les històries que la
conformen, i es converteix a sima

teix,malgratestaralsinicisdelase
va carrera, en un cas de cineasta
singulardigned’atentestudi.
Al seu costat, també en secció

oficial, però a competició, es va
veureahir aSantSebastiàJesús, de
Fernando Guzzoni, una meritòria
pel∙lícula xilena sobre l’abandona
ment juvenil i les seves violentes
conseqüènciespotsermassainfluï
da per referències temàtiques i es
tilístiquesprèvies iperuncertalar
misme social –l’allargada ombra
d’Iñárritu– que diríeu que hamar
cat l’orientació del comitè de se
lecció d’aquest festival: la conjun
ció de títols com Nocturama, As
you are, Jesús o Playground –de
molt diferent vàlua i propòsit–
sembla que s’acull a una certa ten
dència de la creació cultural de
qualité: la d’atemorir pares espan
tadissos oferint una mirada con
servadora i escandalitzada sobre
les activitats juvenils. Com si d’en
çà que Plató va denunciar que els
adolescentsposarienelmóndecap
per avall no hi hagués hagut prou
paresequivocats.c

Weaver defineix
el cineasta com
“un volcà d’idees
increïble” que té
“molta confiança”
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SigourneyWeaver, ahir a la nit, en rebre el premi Donostia demans del director J.A. Bayona

ElLliure reconeix el teatre innovador
de l’AgrupaciónSeñor Serrano
JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’AgrupaciónSeñorSerranoper fi
juga a casa. I no s’estan de res.
Aquesta companyia barcelonina
deteatreeraundelsexemplesmés
palmaris que un cert tipus de tea
trehaviaquedat foradelsgranses
cenarispúblicsbarcelonins.Unte
atredecreacióquenoneixalteclat
de l’ordinador d’un autor sinó a la
sala d’assajos i en el qual el text és
un component més amb la dansa,
elvídeoo lamúsica.Unteatre l’ex
perimentació del qual ajuda a
avançarlespropostesmésconven
cionals iquealhoraqueerapremi
at i presentat per tot el món
–l’Agrupación Señor Serrano va

guanyarelLleódePlatadelaBien
nal deVenècia el 2015 i han actuat
fins i tot alTeherandelsaiatol∙làs–
vivia bàsicament dels seus bolos
internacionals. Perquè a la seva
terra podien comptar les actuaci
onsambelsdits.Finsara:elTeatre
Lliurehadecidit reconèixerel tea
tre innovador dels Señor Serrano
obrint la temporada de la seva seu
de Montjuïc aquest vespre amb
ells i no ambun sinó amb tres dels
seusespectacles.
Des d’avui i fins diumenge el

Lliure presenta A house in Asia,
Katastrophe i Brickman Brando
BubbleBoom, tres obresqueespo
dran veure fins i tot en un sol dia i
quesónunamostradelasevafeina
dels últims anys, encara que de fet

no les darreres perquè al passat
festival Grec els Señor Serrano
–encapçalats per Àlex Serrano i
PauPalacios– van estrenar Birdie.
Una obra sobre l’actual por als
emigrants que utilitzava imatges
d’Els ocells de Hitchcock i també
–una pràctica habitual en els es
pectacles de la companyia– una
maqueta en la qual el que succeïa
esprojectavaenunapantallagran.
En aquest cas, una maqueta del
camp de golf de Melilla situat al
costatde la tanca frontereraquees
va fermundialment famósperuna
fotografiaquemostravaemigrants
subsaharians saltant l’elevada tan
camentreunsespanyols jugavena
golf. Birdie,de fet, es podrà tornar
a veure l’1 d’octubre al festival
TNTdeTerrassa i el 18denovem
breal festivalTemporadaAlta.
PeròalLliurearribentresespec

taclesambtemes igualdecompro
mesos amb el món d’avui i en què
també utilitzen maquetes, càme
res que graven el que passa i ho

projecten en gran pantalles, esce
nes de cinema i performers per
parlar, per exemple, del visionari
que va inspirar el primer sistema
hipotecari de la història... i de la
crisi dels desnonaments a Brick
manBrandoBubbleBoom.Perpar
larde lesarrelsde laviolènciaamb

ossets de gominola aKatastrophe.
Operendinsarsearitmepopenla
dècada que va venir després de
l’11Sambunwesternescènic titu
latA house in Asia en el qual hi ha
indis, cowboys, laCIAiBinLaden,
i alhora fan una reflexió sobre la
còpia i la realitat almónactual.c

l’ajudacòmplicede la sevaàvia (Si
gourneyWeaver, que ahir rebia el
premiDonostia), amb laqualman
té una relació controvertida, i d’un
monstre (LiamNesson)queelvisi
ta cada nit. En primer terme, Un
monstre emveaveureésunapel∙lí
culasobrelamaduraciódelesemo
cions, a l’alçada d’Allà on viuen els
monstres (2009), el monumental
treball de Spike Jonze i David Eg
gers a partir d’una colla d’il∙lustra
cions de Maurice Sendak, amb un
afegit que enriqueix el conjunt:Un
monstre em ve a veure és també un
relat sobre la funció biològica del
narradord’històries,sobreelpoder
dels contes per dotar de sentit allò

que rares vegades en té. Així ho va
entendre Patrick Ness quan va
abordarelprojecteinconclúsdeSi
obhanDowd (19602007), i amb la
mateixaresponsabilitathaabordat
Bayona la tasca de convertirlo en
imatges.
Així,lapel∙lículaesdesplegacom

una faula que en conté tres més
–presentadesatravésd’unasublim
animació d’aquarel∙les realitzada a
Barcelona– ienlaqualoficiadesto
ryteller i tutor elmonstre que cada
nit s’apareix en els somnis deCon
nor. Rere aquesta vindicació de la
ficciócomabàlsamiaprenentatge,
la història demaduresa emocional
delnennoesconformaambunmer

El teatre obre
temporada a la seva
seu deMontjuïc amb
tres espectacles de la
companyia catalana

ZHANG LEHUA

Una escena deKatastrophe


