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Clàssics com Suspiros de España, El día que nací yo i Yo 
soy esa formen part de Copla, el nou disc d’Estrella 
Morente. El títol descriu perfectament el contingut del 
treball, que es presentarà al Liceu el 3 de març.

ESTRELLA 
MORENTE 
LLANÇA ‘COPLA’

El grec Yorgos Lanthimos, director de pel·lícules com 
La favorita i Llagosta, dirigirà una adaptació 
cinematogràfica de la novel·la 1.280 ànimes, de 
l’escriptor nord-americà Jim Thompson.

LANTHIMOS 
ADAPTARÀ 
‘1.280 ÀNIMES’

lladar-se a Amsterdam. Aquí desta-
ca el tríptic Carnaval, a la part dre-
ta del qual hi ha una escena que re-
corda l’expulsió d’Adam i Eva del 
Paradís tal com la va pintar Masac-
cio al segle XV. També hi ha un al-
tre retrat doble posterior de 
Beckmann mateix i Quappi, Masca-
rada, que es remunta a una festa de 
disfresses on els van convidar quan 
ja vivien a Iowa. “L’estil de 
Beckmann és especialment dens i 
beu de l’hàbit de mirar pintura. Es 
va nodrir tant de la pintura moder-
na com de la històrica i va tractar de 
recollir les aportacions de pintors 
com Cézanne i Manet i també de la 
pintura alemanya del Renaixement 
del principis del segle XVI”, diu 
Llorens. 

Els vicis de la ciutat moderna 
A continuació, en la secció Babilò-
nia elèctrica, surt a la llum que el 
desarrelament de l’artista no només 
va estar relacionat amb el nazisme. 
“No només va patir la persecució del 
règim nazi. Per a Beckmann la mo-
dernitat era un exili, seguint una 
idea present en la sociologia alema-
nya de finals del segle XIX, perquè 
l’individu pertany a la societat mo-
derna per les seves funcions, però 
no com a tal”, diu Llorens. I una de 
les icones d’aquesta vida moderna, 
la vida nocturna i els cabarets, es pot 
veure a Gran varieté amb mag i ba-

llarina i Ciutat (Nit a la ciutat), on 
una dona ajaguda sembla estar as-
setjada per un grup de personatges 
més aviat grotescos i dues formes 
fàl·liques. A més, aquesta és una de 
les obres de Beckmann on hi ha una 
escala, que per a l’artista era un mit-
jà per comunicar la realitat amb un 
pla transcendent. “La ciutat és el 
lloc de les temptacions, la prostitu-
ció i els personatges grotescos”, ex-
plica el comissari.  

“Beckmann era un gran lector de 
filosofia i literatura romàntiques i 
de l’obra de Schopenhauer”, recor-
da Llorens per justificar per què de-
dica el tercer àmbit, El llarg adeu, a 
la mort: “Estava fascinat amb la idea 
de la reencarnació, però creia que el 
cicle infinit de la successió de la vi-
da i la mort provoca un sofriment 
inacabable”. El recorregut s’acaba 
amb el mar, que Beckmann va veu-
re com un moviment infinit però 
que està marcat per les pressions de 
la incertesa i dels guanys que se’n 
poden obtenir. Pel que fa a Els argo-
nautes, les tres parts estan protago-
nitzades per al·legories: a l’esquer-
ra hi ha la de la pintura, amb un pin-
tor i una model; a la dreta, la de la 
música, i al centre podria haver-hi 
un dels argonautes, Orfeu i el seu 
cap, Jàson, o una al·legoria de la po-
esia. “La conjunció d’astres que do-
mina el cel pot ser propícia. O fatal. 
No ho sabem”, conclou Llorens.e 
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Carme Elias contra Vicky Peña

merinos adjacents del rodatge de 
la pel·lícula. Aquest espai propicia 
un joc de nines russes: el públic 
veurà dues actrius, Elias i Peña, 
que interpreten dues actrius que 
entren i surten dels seus perso-
natges, que alhora són dues intèr-
prets fictícies que veuen com 
l’èxit comença a abandonar-les 
quan arriben a la maduresa. 
D’aquí neix, segons Elias, “una re-
flexió sobre què és crear un perso-
natge i competir-hi”, així com 
també sobre “els dubtes interns, 
les depressions i les alegries” de 
les protagonistes. “Veiem la seva 
ànima i les dificultats que tenien 
per comunicar-se”, assenyala Pe-
ña, que subratlla que a l’inici del 
film “eren dos cavalls il·lusionats 
i amb molta energia per al projec-
te”, però que aquesta alegria 
s’anirà transformant en rivalitat.  

Més enllà de plasmar les dife-
rències entre Davis i Crawford, 
l’espectacle reflecteix el masclis-
me imperant de l’època al món 
cinematogràfic. “Hollywood era 
un món dirigit per homes. Les ac-
trius tenien al voltant de 60 anys, 
era un moment de declivi per a la 
seva carrera professional”, diu 
Torlonia. De fet, el sector també 
va tenir un paper rellevant en ali-
mentar la rivalitat entre actrius. 
“L’abisme que es va crear entre 
elles va ser potenciat en part pels 
estudis de Hollywood i dels mit-
jans de comunicació”, destaca 
Peña. Per interpretar-les, tant 
Elias com Peña han evitat veure 
la sèrie de la HBO i han preferit 
documentar-se a partir de Què se 
n’ha fet, de Baby Jane? “Van ser 
uns grans mites del cinema –in-
dica Peña–. No fem una imitació 
absoluta de com van ser, sinó que 
les interpretem a partir de nosal-
tres mateixes”.e

Carme Elias i Vicky Peña interpreten Bette Davis i Joan Crawford. DAVID RUANO / AKADÈMIA

El Teatre Akadèmia revela a partir d’avui  
‘Què va passar amb Bette Davis i Joan Crawford?’

El rodatge de Què se n’ha fet, de Baby 
Jane? (1962) va ser tan sonat que 
encara se n’arrosseguen els efectes. 
La pel·lícula tenia com a protagonis-
tes dues de les grans estrelles de Ho-
llywood de l’època, Bette Davis i Jo-
an Crawford. Les seves rivalitats, 
accentuades després d’haver estre-
nat el film i d’haver recollit alguns 
premis, van crear un eco tan fort 
que, dècades després, han alimentat 
la ficció. A partir de declaracions de 
les actrius, el cineasta i dramaturg 
francès Jean Marboeuf va estrenar 
el 2008 a París Què va passar amb 
Bette Davis i Joan Crawford? i el 
2017 la HBO va convertir el muntat-
ge teatral en una sèrie, Feud: Bette 
and Joan. Avui l’obra arriba al Tea-
tre Akadèmia dirigida per Guido 
Torlonia i encapçalada per dos 
grans noms de l’escena catalana, 
Carme Elias i Vicky Peña.   

“Tant l’una com l’altra van lluitar 
per imposar la seva manera de ser 
en un món molt competitiu i carre-
gat de prejudicis”, explica Elias, que 
a l’escenari serà Bette Davis. L’obra 
reflecteix com la relació amb 
Crawford es va deteriorant durant 
el rodatge. “En una època en què la 
majoria de protagonistes eren ho-
mes, Crawford volia ser Baby Jane 
i sortir al títol de la pel·lícula”, afir-
ma Peña, que afegeix que les dues 
intèrprets “eren grans per protago-
nitzar un film de l’època”. Marboeuf 
va traçar els conflictes entre l’una i 
l’altra a través d’un espectacle epis-
tolar, en què elles llegeixen les car-
tes intercanviades i també d’altres 
enviades a familiars, amics i al di-
rector del film, Robert Aldrich.  

Per posar en escena el format, 
Torlonia situa les actrius en dos ca-
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Les actrius 
intercanvien 
cartes en què 
confessen els 
seus dubtes i 
angoixes

Masclisme  
El muntatge 
reflecteix les 
dificultats de 
les dones per 
fer-se un lloc 
a Hollywood


