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FESTIVAL DE CINE

L’Americana 
presenta 
el seu acurat 
programa 
per al 2020

JUAN MANUEL FREIRE 

BARCELONA

Un any més, el festival America-
na sorprèn (tot i que aquesta ex-
cel·lència ja no és novetat) amb 
una acurada programació que 
farà les delícies dels qui encara 
creiem en el cine nord-americà 
independent i volem continuar 
investigant en el seu passat. Del 
3 al 8 de març, els cines Girona i 
Zumzeig i la Filmoteca acolli-
ran uns quants títols interes-
sants no només dels Estats 
Units, sinó també de Mèxic i del 
Quebec, 16 dels quals són inè-
dits a Espanya. 

El programa s’obrirà el di-
marts 3 de març amb la comè-
dia dramàtica Saint Frances, del 
debutant Alex Thompson. En 
els dies restants es podran ca-

33 Fotograma de ‘Seberg’.

çar les últimes pel·lícules 
d’Abel Ferrara (el documental 
The projectionist) i Harmony Kori-
ne (Thebeach bum, amb Matthew 
McConaughey), a més de títols 
recents tan atractius com Se-
berg, Honeyboy, Mano de obra, Mic-
key and the bear o Burningcane, di-
rigida per Phillip Youmans 
amb... 19 anys. 

L’Americana tindrà, de nou, 
un instructiu vessant retros-
pectiu. La seva secció The Lost 
Sessionsretrà homenatge al di-
rector neorealista de culte 
Charles Burnett, de qui es po-
dran veure quatre títols, entre 
aquests el seu mític Killer of 
sheep del 1977, que va rodar 
amb uns 10.000 dòlars. El repu-
tat documentalista Steve Ja-
messerà el protagonista d’una 
retrospectiva a la Filmoteca i vi-
sitarà el festival. També està 
convidat al festival Denis Côté, 
emblemàtic cineasta del Que-
bec que presenta Ghost town 
anthology. Arriben dies intensos 
per al cinèfil filoindie. H

El director Josep 
Maria Mestres 
 repassa la història 
recent amb un 
repartiment estel·lar

ESTRENA A LA SALA GRAN

La Catalunya pujolista, al 
‘banc dels acusats’ del TNC
3 Josep Maria Pou protagonitza ‘Justícia’, de Guillem Clua

MARTA CERVERA 

BARCELONA

T
ot i que interpreta un 
jutge, Josep Maria Pou 
no dictarà sentència al 
Teatre Nacional de Ca-

talunya (TNC), on a partir d’avui 
i fins al 22 de març encarnarà el 
polièdric Samuel Gallart. A Justí-
cia, un potent text de Guillem 
Clua (Smiley, Marburg, L’oreneta) 
amb melodrama, intriga i hu-
mor, tot gira entorn de Gallart. 
És un prohom de la burgesia ca-
talana amb alguns aspectes 
ocults de la seva vida que s’ani-
ran descobrint a mesura que 
avança aquesta funció de tres 
hores a la Sala Gran. El pujolis-
me, la corrupció, la lluita 
LGTBI, la hipocresia i la doble 
moral de la burgesia catalana 
són alguns dels aspectes en què 
incideix el text.  

Pel director, Josep Maria Mes-
tres, posar en solfa la complexa 
partitura de Clua ha sigut un 
repte. L’obra està estructurada 
com una projecció dels pensa-
ments, records i fins i tot projec-
cions de futur d’un jutge que 
pateix un deteriorament cogni-
tiu. A excepció de Pou, tots els 
actors de l’impressionant repar-
timent –Vicky Peña, Manel Bar-
celó, Roger Coma, Anna Yco-
balzeta, Pere Ponce, Anna 
Sahun, Alejandro Bordanove, 
Marc Bosch i Katrin Vankova– 
interpreten més d’un personat-
ge per reviure l’existència del 
personatge central, íntima-
ment lligada a la història de Ca-
talunya i Espanya.  

«L’obra mostra que per viure 
plenament has de ser valent», 
afirma Mestres, que ha comptat 
amb Paco Azorín per crear una 
escenografia que es va transfor-
mant. El naturalisme del mun-
tatge es trenca a mesura que les 
idees i els records del protago-
nista van creant un joc de reali-
tats paral·leles en què personat-
ges del present dialoguen amb 
els del passat, fins i tot trenquen 
la quarta paret per interpel·lar 
el públic. «És una cosa beckettia-
na», destaca l’autor, que utilitza 
la figura del jutge i la seva famí-
lia «convencional i molt nostra-
da», segons Peña, que interpreta 
la dona del jutge. 

El text explora com es cons-
trueix la identitat ja sigui polí-
tica, social o sexual. «Justícia 

parla de com ens jutgem, de 
per què decidim creure en unes 
realitats i no en d’altres», decla-
ra Clua, que debuta a la Sala 
Gran. Al dramaturg, que ha es-
trenat amb èxit a nombrosos 
països, li agrada traslladar les 
turbulències de la vida a esce-
na. «Estem acostumats a oferir 
respostes fàcils a preguntes 
complexes», critica. 

L’acció se situa a la casa del 
jutge, on, després d’acudir a 
missa, aquesta família vincula-

da al poder organitza un àpat 
amb motiu de la jubilació del 
patriarca. Però el que havia de 
ser una celebració acaba de for-
ma sorprenent quan el prota-
gonista comença a repassar 
una existència que podria ha-
ver sigut molt diferent de no 
haver pres certes decisions, 
com ocultar la seva homose-
xualitat. El reconeixement so-
cial sempre li va importar més 
que qualsevol altra cosa, però 
al final de la seva vida aquesta 
imatge que tant ha posat cura a 
forjar de cara a la galeria es co-
mença a esfondrar. 

 
DE ROY COHN A GALLART / Pou veu 
un cert paral·lelisme entre el jut-
ge Gallart i Roy Cohn, aquest ad-
vocat ultraconservador que va 
treballar amb McCarthy i va mo-
rir de sida malgrat ser antigai, i 
que Tony Kushner va retratar a 
Angels in America. «Jo no tinc sida, 
tinc càncer de fetge», deia Roy 
Cohn en aquesta obra, va recor-
dar Pou, que el va interpretar en 
la inauguració del TNC a la Sala 
Tallers el 1996. L’aclamat actor 
barceloní tampoc oblida la polè-
mica que va suscitar la decisió de 
Josep Maria Flotats –que va du-
rar poc al capdavant del flamant 
teatre públic de la Generalitat a 
les Glòries– d’atrevir-se a aixecar 
el teló «amb una obra de mari-
cons», com Pou diu que va sentir 
dir al còctel després de l’estrena 
«a una altíssima persona de qui 
no diré el nom» i amb un text 
que «no era d’un autor català». 

Xavier Albertí, actual direc-
tor del TNC, considera que l’es-
trena de Justícia servirà sens dub-
te per comprovar l’evolució de 
la nostra societat i dels nostres 
polítics. Ell encara recorda les 
paraules de Josep Antoni Duran 
i Lleida quan era president 
d’Unió, partit que va governar 
Catalunya en coalició amb la 
Convergència de Jordi Pujol. «Si 
jo fos conseller de Cultura, 
aquesta obra no s’estrenaria al 
Nacional», va dir quan es va fer 
Gang Bang», va rememorar Al-
bertí respecte a l’explosiva peça 
de Josep Maria Miró amb gais, 
drogues i religió estrenada 
abans d’arribar al centre gràcies 
al desaparegut T6, que va propi-
ciar l’autoria catalana. 

Ara, Justícia espera la sentèn-
cia del públic. H

33 Vicky Peña i Josep Maria Pou, ahir al TNC.
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