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‘Macbeth’ 
entra en una 
galeria d’art
3Christiane Jatahy convida a un curiós 
‘vernissage’ a ‘A floresta que anda’ 

MARTA CERVERA
BARCELONA

L
a interessant directora bra-
silera Christiane Jatahy (Rio 
de Janeiro, 1968) aquest cap 
de setmana torna al Tempo-

rada Alta amb A floresta que anda (El 
bosc que camina), una obra inspirada 
en Macbeth, gran drama de William 
Shakespeare sobre el poder. Julia 
Bernat, actriu que va participar en Ju-
lia i What if they went to Moscow? –adap-
tacions del clàssic La senyoreta Júlia 
d’August Strindberg i Les tres germa-
nes d’Anton Txékhov– es transforma 
ara en una Lady Macbeth mig fetille-
ra. «Encarna la pulsió femenina que 
ho mou tot en un espai en què el pú-
blic assisteix a un vernissage on els lí-
mits de la realitat i la ficció es confo-
nen», diu aquesta autora, directora i 
realitzadora en conversa telefònica.
 Diverses pantalles centren l’aten-
ció de l’espectador quan arriba al 
lloc on es representa el muntatge 
que acollirà el Teatre Municipal de 
Girona aquest dissabte i diumen-
ge. Es projecten testimonis de per-
sones de diferents latituds que de-
nuncien la corrupció i la violència 
dels governs envers el seu poble. His-
tòries reals del Brasil, però també 
del Congo i de Síria, es barregen en 
aquesta curiosa posada en escena. El 
públic deambula entre elles fins que 
l’acció es trasllada més a prop de l’es-
pectador, escenes al seu torn filma-
des i reflectides a les pantalles. A les 
obres de Jatahy, creadora associada 
a l’Odéon de París, el món del cine i 
del teatre coexisteixen. «M’interessa 
la tensió que es crea entre tots dos».

ESPECTADOR ACTIU / A diferència de les 
altres dues peces de la trilogia sobre 
el poder, Jatahy no considera una 
adaptació la que ara presenta a Giro-
na. «Més que adaptar l’obra de Sha-
kespeare, el que faig és mirar-hi a 
través per parlar del que passa ara al 
Brasil i al món». I afegeix: «En aques-
ta obra es parla de política, però tot 
en el teatre és política, encara que no 
en parli».  A floresta que anda interpel-
la l’espectador com a part d’un siste-
ma del qual és corresponsable.
 El principal desafiament era col-
locar el públic d’una manera dife-
rent, implicar-lo i integrar-lo en 
aquest estrany vernissage. «L’objectiu 
és descobrir què és Macbeth avui». Jun-
tament amb la seva companyia Vèr-
tex, intenta que cada funció sigui di-
ferent i única. «Hi vull implicar l’es-
pectador per construir la història 

amb ell i donar-li la possibilitat de 
relacionar, redirigir, pensar i cons-
truir l’obra amb mi». Per a ella té sen-
tit fer un clàssic des de l’avui. «M’in-
teressa parlar sempre del present i 
que el missatge tingui en compte 
el present del públic. Sempre hi ha 
moltes capes en els meus muntat-
ges, però deixo espai perquè cadas-
cú construeixi l’obra aportant-hi la 
seva perspectiva». Per a ella és vital 
comptar amb un públic actiu i im-
plicat des del primer minut. «Sem-
pre em col·loco en el lloc de l’especta-
dor i m’agrada estar amb ell, no com 
a actriu perquè fa anys que no inter-
preto, sinó filmant durant l’obra».

ACTRIU FETITXE / Només té paraules 
d’elogi per a Bernat, la seva princi-
pal aliada en aquest muntatge, la se-
va actriu fetitxe. «Va començar amb 
mi molt jove. No m’hauria imaginat 
mai que faria les tres obres amb ella. 
Però després d’encarnar Julia i Irina, 
amb tot aquell desig de transforma-
ció i canvi, ara li toca conduir el pú-
blic a través d’un món meravellosa-
ment estrany». Descobrir on s’acaba 
un i on comença l’altre és part del 
joc que proposa Jatahy.
 Sovint el públic vol veure l’obra 
més d’un cop ja que, segons on enfo-
ca la mirada, el resultat varia. «Pas-
sen moltes coses en un mateix mo-
ment i, depenent del que un veu, 
l’obra canvia». H

FESTIVAL TEMPORADA ALTA

33 El públic observa Julia Bernat, en un moment d’‘A floresta que anda’, de Christiane Jatahy. 

MARCELO LIPIANI

Les novetats de 
Romeo Castelucci 
i Rocío Molina

33 A partir de demà i fins diumen-
ge, el Temporada Alta concentra 
una alta quantitat d’estrenes na-
cionals i internacionals a Girona 
coincidint amb la presència d’uns 
80 programadors de 13 països. 
L’aclamat Romeo Castelucci ofe-
reix, per primera vegada a Espa-
nya, Ethica, una performance ins-
pirada en la filosofia de Spinoza, 
mentre que la inquieta Rocío Mo-
lina, renovadora del flamenc, pre-
senta col·laboracions amb altres 
artistes. En dansa contemporà-
nia, Pep Ramis ballarà el seu solo 
The mountain, the truth and the 
paradise, i Lali Ayguadé estrena-
rà IUanMi, una reflexió sobre la 
mort. 
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