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ChristianeJatahy: “Macbeth
ésavuiel sistemacapitalista”
La brasilera dirigeix al Temporada Alta ‘A floresta que anda’

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El seu teatre és un dels més pode
rosos de l’actualitat. Tant que en
aquestsmomentsésartista associ
ada del Théâtre de l’Odéon de Pa
rís.Elseupodervedelasevaparti
cular barreja d’emocions fortes i
de tecnologia sobre les taules. La
brasilera Christiane Jatahy barre
ja a les seves obres cinema i teatre,
introduint sempre videocàmeres,
pantalles i projeccions a l’escenari
enmig d’històries feridores. Com
Les tres germanes, de Txékhov, o
comLa senyoreta Júlia, de Strind
berg, que ella va transformar en la
difícil relació amorosa entre una
jove rica i un criat negre al Brasil.
Lessevescares, i fins i tot laviolèn
cia, es veien gegantines en una
pantalla situada rere seu. Les cà
meres ielvídeo tornenaserprota
gonistesde lanovaobradeJatahy,
queespresentaavui i demàalFes
tival Temporada Alta, al Teatre
Municipal de Girona: una versió
molt lliuredelMacbethdeShakes
peare tituladaA floresta que anda,
el bosc que camina, referència al
moment de l’obra que assenyala la
caiguda del rei assassí quan, se
gons la profecia, el bosc comenci a
avançar cap al castell. Unmuntat
ge que és sobretot una instal∙lació
artística per la qual el públic pot
desplaçarse.Unpúblicque, sense
adonarse’n, descobrirà al final
queestàprotagonitzant l’obra.
Jatahy, que ara viu a França i

quealmarçdirigiràal’OdéonItha
que, a partir d’un text fundacional
d’Occident, l’Odissea d’Homer,
explica que quan pensava “en els
autors que són part de la nostra
memòria,pensavaenShakespeare
i, quan pensava en ell, en Mac
beth”. “Macbeth parla tant sobre
avui, sobreelquepassaaraalmón,
el nostre sistema polític, econò
mic,quevaigdecidirabordarlode
manera diferent de les anteriors
obres”, assenyala.Enaquest sentit
més que una adaptació, l’obra de
Shakespearehaestat“unainspira
ció, es tractava més de pensar en

Macbeth avui que de fer un mun
tatge de la peça. Tenia ganes de
parlar del que passa avui al món, i
Macbeth és com funciona avui tot
el sistemapolític. Inoespotparlar
de la política senseparlar de l’eco
nomia i el sistemasocial, perquè la
políticavoldircomlasocietats’or
ganitza.Macbethparladelaneces
sitat demantenir el poder, del de

sigdemantenirelqueésd’unsepa
ratdelsaltres,desigqueesfapitjor
en el sistema capitalista. Macbeth
noés avuiunapersona sinóun sis
temaqueestàmoventelmón.Tots
sompartd’ell,encaraquehihares
ponsables. Aquell desig del poder,
aquelldesigdetenirdeMacbethes
dona al sistema avui. Són moltes
persones les que fan un sistema. I
éselpitjorde lespersoneselquefa
queel sistemavagi comva”.

Justament la relacióentre ficció
i realitat, entre Macbeth i el món
d’avui, és la que planteja Jatahy al
seu muntatge, que barreja teatre,
performance i cinema i que co
mençaamblarealitat:elpúblicen
tra al vernissatge d’una videoins
tal∙lació iveualgundelsdocumen
tals projectats en diverses
pantalles.Obéesdirigeixalabarra
del bar a beure alguna cosa. A les
projeccions Jatahy mostra alguns
entrevistats,personesjoves“perla
vida de les quals s’ha creuat el sis
tema capitalista. És com el que
passa al començament de Mac
beth, quanal rei li expliquenelque
ha passat a la guerra: són ferits de
guerradelnostre sistema”.
Després,méstardipersorpresa,

arriba la ficció i la videocàmera, i
sense ser teatre participatiu, i sen
seadonarse’n,resultaràqueelpú
blic, que com en totes les obres de
Jatahy experimenta molts punts
de vista, haurà estat fent l’obra.
“Veuran que tot és una orquestra
ciócomladeMacbethiLadyMac
beth. Veuran que el crim ésmolt a
propdenosaltresidevegadesnoel
veiem. No es tracta d’assenyalar
culpables,peròsíquetotssompart
d’algunacosa”, conclou.c

MARCELO LIPIANI

Una escena d’A floresta que anda, de Christiane Jatahy

Màrius Serra

Barcelona zandinista

Entrar en una llibreria i agafar un taxi són, des d’ara
mateix,duesactivitatsqueespodenpracticarsimul
tàniament. El taxi és de Barcelona, però la llibreria
potseraqualsevol lloc.CarlosZanónacabadepubli

carTaxi (Salamandra), unnovel∙lot capaçdepermetre’ns iro
nitzarsobrelaironiad’undelstítolsmésrecordatsdeSergiPà
mies: La gran novel∙la sobre Barcelona (1999). Zanón, un cin
quantí que transita pel gènere negre de manera prou
convincent comper rebre enherència el llegatCarvalho, pro
posaunanovel∙ladepersonatgessobrefonsurbà.Elprotaésel
taxista Sandino. L’urbs és Barcelona i el taxi, un bon vehicle
permoures’hi, encotxant idesencotxantpassatgersdiversos.
Tot aixòés remarcablement sòlid, però tambéhihaunmales
tar emocional inexplicable que la novel∙la desplega sense psi
cologismes barats ni sentenciosa grandiloqüència. Sandino,
“untaxistaqueleelibrosyalquelegustanmúsicosquecasina
die conoce”, quedarà. En alguns moments de la novel∙la, ex
plora l’intensdesassossecde la vida enparella que concentra
va aquell uf fundacional de Quim Monzó, com una pastilla
efervescent llançada a una copa de xampany. Alguna de les
històries que li passen al taxista recorden el vigor narratiu de
Casavella i d’altres la topografia urbana dePuntí. És la Barce
lona d’ara i aquí, vertiginosament actual, però Sandino téme
mòriahistòricairecordalesmúltiplescapesquehananatcon
formant laciutaten lesúltimesdècades.Retrat i seqüència.
UnadelescosesquecalagrairaZanónésquedefuigelmarc

mentalbarceloníconstruïtdurantdècadespelsnovel∙listesen
llenguacastellanaméseminents.SandinonomitificalaBarce
lonaenblancinegre,aquellaciutatpresumptamentllibèrrima
en ple franquisme que Vargas Llosa rellepa com un caramel

d’eucaliptus cada cop
que obre la boca. Ni
tampoc pretén una
versió actualitzada
del Pijoaparte. Sandi
noésdebarri, transita
pels barris i sap que la
ciutatcanviacadama
tí. El seu taxi té reser
vat el dret d’admissió
als prejudicis i la seva

miradanodeixaanglemort, comunacàmeradeGoogleView.
Admeto que la coincidència generacional i territorial amb
Sandino(iambZanón)emfaentrarendiàlegconstantambles
sevescabòries.Perexemple,quancontraposaMontjuïcielTi
bidabo.AcasaerenmésdelTibidabo, i joemvaigpassartota la
infància intentantanaraMontjuïc.Noméshovaigaconseguir
quanelsparesd’uncompanydelsSalesiansm’hivanportar.Hi
actuavaBasilio,eldelcignedecollarablancaranegre.Lafamí
liadeSandinoéscomelsparesdelmeuamic.TiramésaMont
juïc“porquelasatraccioneseranmásdivertidasyestabacons
truidoporunvenezolanoenplanDisneylandiaenlugardeldi
señodemodédelTibidaboconsusespejos, susautómatasysu
ridículo avión. El Tibidabo aún permanece, mientras que las
atraccionesdeMontjuïcnollegaronalcambiodesiglo”.Ladi
cotomia estètica que contraposa els dos parcs d’atraccions de
lanostra infància transcendeix l’anècdota.Carvalhoestarà en
bonesmans,peròZanóntéveupròpia.Zandinista.

Carlos Zanón defuig el
marcmental barceloní
construït pels
novel∙listes en llengua
castellanamés eminents

La creadora barreja
històries poderoses
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