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novícia. El que en teatre pot dissi-
mular-se, a la gran pantalla resulta
evident, així que quan el director
Robert Wise va començar a cons-
truir la seva producció cinemato-
gràfica de The sound of music, la
primera Maria de Broadway va
quedar immediatament descarta-
da. Al seu lloc Wise va fer audici-
ons a promeses com Mia Farrow,
LeslieAnnWarrenoTeriGarr. Pe-
rò l’elegida vindria d’una altra
part. El 26 de març del 1964, Julia
Andrewsagafava la guitarra i els es-
tudis de la productora Fox a Los
Angeles començaven a agafar aires
centreeuropeus... |

EDUARD MOLNER

La catàstrofe de debò som nosaltres.
A Katastrophe d’Àlex Serrano ens
trobem quatre taules sobre l’esce-
nari, al damunt de les quals hi ha
disposats una munió d’objectes,
com ara provetes, ossets de goma,
escalfadors de laboratori, i maque-
tes,moltesmaquetes d’avets, de ca-
setes, de camions. A banda i banda,
projectors controlats per un portà-
til. Quatre intèrprets esmouen i ho
mouen tot.
El primer text és aclaridor: ens

explicaran un conte, a sweet tale
(tots els textos són en castellà i an-
glès): la comunitat d’ossets i case-
tes de la vall verda és víctimad’una
catàstrofe, pel que sembla natural.
Els intèrprets provoquenuna reac-
ció química que vessa de la prove-
ta sobre els avets i les casetes, tot
queda en res. Tot es torna a refer,
amb una església inclosa, però tot
torna a ser anorreat per una mena
d’inundació.Una altra vegada arri-
ba la represa i ara és espectacular,
amb un gran creixement que com-
prèn fins i tot la Sagrada Família, o
una benzinera de British Petrole-
um, dos símbols entenedors. Ara el
vessament serà de petroli, esclar.
La culpa ésdels altres, comença-

ran adir a la comunitat d’ossets, en
veure que altres ossets volen parti-
cipar de la seva prosperitat. “Es-
tem preparats per fer-hi front i hi
faremfront”. Els ossets s’han trans-
format a les pantalles, ara són
Bush, Putin, Ahmadinejad; d’inqui-
etants teletubbies han passat a ha-
bituals protagonistes del 30 mi-
nuts.
L’espectacle de Serrano no dei-

xa gaire marge a les interpretaci-
ons. Explica les seves metàfores.
En acabar aquest sweet tale la sen-
sació és que la dolçor ens ha emba-
fat, hem rigut ocurrències, però
potser no hem acabat d’entrar en
els perquès de la por dels ossets de
goma. I la por és la clau.

Un impostor a Manhattan?Macare-
na Recuerda, recorda. Li hem vist
dos espectacles: That’s the story of
my life (2010) i aquest Greenwich
Art Show (2012). Explica històries
que tenen a veure amb el passat
d’itineraris vitals. En el primer es-
pectacle, un recorregut personal
(en el qual no podíem saber què
era o no veritat), ara la trajectòria
d’Alfred Eisenstaedt (1898-1995),
fotògraf alemanyd’origen jueu ins-

tal·lat als EstatsUnits el 1935, on es
va convertir en un dels professio-
nals més reconeguts de Life. El pa-
re de la fotografia sincera. Recuer-
damunta un biopic amb retallables
de paper, teatrins i personatges
projectats a través de videocàme-
res en una pantalla que intercala, a
més, declaracions del mateix fotò-
graf. Eisenstaedt va ser acusat de
fer unmuntatge enundels seus re-
portatges-veritat. Una de les noies,
suposadament captada de manera
espontània, hauria estat una mo-
del. Apartir d’aquí, Recuerda espe-
cula. S’intercanvia amb la noia, ella
és la protagonista del dubte, inven-
tauna relació sentimental de lamo-
del fraudulenta amb el fotògraf.
Fins i tot es disfressa de superhe-
roïna, cotilla lluent i minifaldilla,
perquè sí, “porque yo lo valgo”,
com als anuncis de L’Oréal. Re-
cuerda és original, divertida i ele-
gant. Esdevé encantadora amb la
seva estudiada dicció de professo-

ra novella que ens explica la lliçó
dememòria ambunpuntdecoque-
teria. Però, de què parla el seu es-
pectacle, de la impostura? Potser
sí, la ficció de Recuerda podria ser
com la d’Eisenstaedt. Això és el
que salvemd’unespectacle que fre-
ga perillosament la lleugeresa i la
frivolitat. Formes cool que es men-
gen continguts interessants.

No puc dormir. A Insomni de Play-
grounduna llumtènue ens rep. Po-
dríem dir que és un espectacle de
tenebrisme barroc i expressió sur-
realista. Ens movem en categories
plàstiques perquè els estímuls del
muntatge ens hi porten. Fins i tot
el so ens porta a la plàstica. A l’ho-
ra del sopar, Xavier Bobés, intèr-
pret i creador d’Insomni, sopad’es-
quena al públic. Sopa: menja un
plat de sopa, unplat on la sopa figu-
rada sembla no tenir fi, els sons de
la quotidianitat, la cullera contra el
plat, l’ampolla de vi contra la taula.
Veiem la seva esquena i els seus
braços i en una pantalla veiem el
que passa damunt la taula. Però,
lentament, Bobés es gira i se’ns

La bona notícia és la
continuïtat d’un espai
i d’un moment
d’avantguarda escènica
a Barcelona

Festival NEO
(Noves Escenes
Obertes)
Es va celebrar
entre el 9 i el 13
de maig a diver-
sos escenaris
de Barcelona
(Teatre Lliure,
Mercat de les
Flors, Institut del
Teatre i La Seca).
Información:
www.festivalneo.
com

01 i 02 Els autèn-
tics Von Trapp: a
dalt Georg, amb
l’uniforme de
capità de l’armada
austrohongaresa. A
baix, Maria Augus-
ta Kutschera,
amant de l’excursi-
onisme, buscant el
so de la música a
la seva guitarra

03 La Maria origi-
nal (dreta), amb
un aire de campero-
la tirolesa, va viure
prou per assessorar
personalment la
cantant Mary Mar-
tin de cara a la
seva interpretació
de Broadway, i
Julie Andrews (a
l’esquerra) per a la
fílmica

04 i 05 Cartells de
promoció de la
família Trapp: a les
seves gires euro-
pees, quan encara
eren The Salzburg
Trapp Choir, i a les
americanes

06 La versió estre-
nada a Broadway
el 1959, amb Mary
Martin interpretant
el paper de Maria
von Trapp

TeatreDesprés de ladesapariciódel cicleRadicals,
unnou festival hapres el relleu en l’àmbit de la
innovació escènica, ambpropostesdispars

Quino arrisca,
nopisca
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estat l’última i decisivapel·lícula deTerenceDavies,
encarapendent d’estrena a les sales de cinema
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VIOLETA KOVACSICS

La història de Hester, una dona
que deixa el seu marit William pel
jove aviador Freddie, és narrada
per Terence Davies com si fos un
relat de fantasmes, com un record
o un fulgor d’una cosa que va ser.
Els primers minuts de The deep
blue sea creen aquesta sensació
d’intangibilitat, amb imatges que
se succeeixen a l’atzar, que compo-
nen el record d’una Hester mori-
bunda, que en intentar suïcidar-se
recorda els seus amors. Ella és l’eix
entorn del qual gira el triangle
amorós disposat perDavies al film.
Hester és també el nomde laprota-
gonista de La lletra escarlata de
Hawthorne, paradigma de la no-
vel·la sobre l’amor a tres bandes.
Basada en una obra de Terence

Rattigan, The deep blue sea defuig
la teatralitat en què sovint cauen
les adaptacions.Davies proposa un
treball sobre la paraula que es re-
colza en el gest, en les puntuaci-
ons, en un subtil ús del fora de

camp. Cuida cada so i cada frase
des de la subtilesa. Els passos del
marit abandonat ressonen quan
s’anuncia el final de la relació. Els
comiats se succeeixen sobre tènu-
es reflexos. Les súpliques queden
suspeses a l’aire quan l’altre dóna
l’esquena.
Després d’una forta discussió,

Hester veu comFreddie abandona
la seva llar. Ella el segueix fins a la
porta, cridant el seunom.Enelmo-
ment exacte en què està a punt de
marxar, pronuncia un altre nom, el
del seumaritWilliam, que apareix
plantat davant la porta. De nou, no
importa el que passa –que Hester
reclamienFreddie quanqui es pre-
senta davant d’ella és enWilliam–,
sinó la manera que té Davies de
plantejar l’absurd de la situació.
Amb tan sols una separaciód’un se-
gon entre el que escoltem i el que
veiem, el director del film defineix
les complexitats d’aquesta relació

a tres bandes, en la qual ella desitja
qui se’n va i, en canvi, es troba qui
rebutja. Contemplar com Terence
Davies descriu ambunamàmestra
tan subtil cada detall resulta tan
emotiucom laprofunditat dels sen-
timents que filma. Res no és fàcil
ni evident. “Puc suportar el que si-
gui mentre ets aquí”, diu un home
malalt a la seva donadavant la taci-
turnaHester. La frase adquireix ca-
ràcter especial perquè Davies la
deixa en off, mentre la càmera es
queda amb Hester, una dona atra-
pada en una relació nociva i allu-
nyada de l’afecte a què al·ludeix
l’home malalt.
AThe deep blue sea no importen

tant els gestos com la manera en
què Davies els filma. No hi ha pla
més dolorós que el detall de l’es-
quena de Freddie, mentre Hester
intenta convèncer-lo perquè es
quedi després de la seva tempta-
tiva de suïcidi. El dramatisme del
moment no recau en el gest de
Freddie en girar-se i donar l’esque-
na a Hester, sinó en com Davies
aguanta el detall i emfatitza el seu
rebuig, incapaç d’alleujar el dolor i
disposat a agreujar-lo.

Davies aprofundeix en un com-
plex entramat de sensacions i
amors. Amb Freddie, Hester co-
neix el sentiment físic i irracional;
amb William, comparteix idees i
una afinitat intel·lectual. “Només
quan em vaig adonar que tractava
sobre diferents menes d’amor vaig
sentir que podia fer la pel·lícula”,
afirmava el director en una entre-
vista a la revista Sight and Sound.
Davies comença el seu film amb
unaHester enplena caiguda, lliura-
da al seu desig de morir. El finalit-
za amb ella mirant per la finestra,
en una imatge que si bé no resulta
esperançadora, sí que apunta a la
possibilitat d’acceptació. Hester
s’haurà de reconstruir després
d’un amor més proper al dolor que
a laplenitudde l’ànima.Comelpro-
pi país, l’Anglaterra dels anys cin-
quanta, ha de tornar a començar
després d’una guerra. El pla final
de The deep blue sea, en què la cà-
mera va del rostre de Hester a les
ruïnesd’uncarrer deLondres, asse-
nyala en aquesta direcció. Manu
Yáñez no ho podia expressar mi-
llor en la seva presentació al Festi-

encara. No es pot desfer de l’es-
clavatge quotidià del sopar, mou
amb elèctrica velocitat plat, culle-
ra i ampolla a un extremoun altre
de la taula, peròno els pot fer fora.
La taula humil de fusta massissa,
la taula d’un pagès o d’un menes-
tral, comença a ensenyar tot el
que conté. Més ampolles de vidre
que s’il·luminen, laminiatura d’un
ciclista antic que hi circula, un fil-
ferro. Bobés ha sopat sota un llit
antic que li fa de sostre ambunnú-
vol de filferros que en pengen, ple
deminiatures de ciclista quecircu-
lenper aquest cel de ferro recargo-
lat on acabarà també penjat el ci-
clista aparegut a la sobretaula.
Quan no dormim però voldríem
fer-ho, el temps es liqua, lamemò-
ria es fragmenta, la quotidianitat
dels objectes pren molts signifi-
cats, els sons s’amplifiquen. La po-
ètica de Bobés, construïda a base
d’amor al detall, de metàfora so-
bre l’objecte diari, travessa la reali-
tat del dia per abordar la realitat
de la vigília. Moments de la nit on
tot era possible segons Bergman,
L’hora del llop.

NEO versus Radicals. La bona notí-

cia és la continuïtat d’un espai i
d’unmoment d’avantguarda escè-
nica aBarcelonadesprésde la des-
aparició del Cicle Radicals Lliure,
que el Teatre Lliure oferia fins
ara. En unpanoramade retallades
brutals, el festival programat per
Jordi Fondevila és una fita que cal
celebrar (el festivalVEOdeValèn-
cia senzillament ha desaparegut).
Però Barcelona hauria de poder
dir –NEOha de produir en condi-
cions– i hauriadepoder veure i es-
coltar el que diuen els altres –on
són Goebbels, Kondek, Kaegi o
Quesne? Ens hi va convertir-nos
definitivament, o no, en un raco-
net escènic provincià. Qui no s’ar-
risca, no pisca. |

The deep blue sea

Guió i direcció:
Terence Davies
(Obra: Terence
Rattigan). Amb
Rachel Weisz, Tom
Hiddleston, Simon
Russell Beale, Ann
Mitchell, Harry
Hadden-Paton,
Sarah Kants i Steve
Conway.

“Només quan em vaig
adonar que tractava
sobre diferents menes
d’amor vaig sentir que
podia fer la pel·lícula”

‘Insomni’, de Playground FOTO ÀLEX TORGUET
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