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La GaLeria

Les monges exerceixen, en ple segle 
XXI, una fascinació notable. Només 

cal pensar en els fenòmens mediàtics en 
què s’han convertit Lucía Caram i Teresa 
Forcades. Vestides amb l’hàbit, causen 
també perplexitat i, si s’impliquen en la 
vida pública per canviar el món evangè-
licament, fonda admiració. No és 
estrany, doncs, que les monges hagin 
inspirat sèries de ràdio o televisió i fins i 
tot films de culte (des d’Història d’una 
monja a Ida o La història de Marie 
Heurtin).

La companyia valenciana La Pavana 
ha recuperat The Killing of Sister George 
(1964), de Frank Marcus, en una versió i 
direcció de Rafael Calatayud que duu 
per títol El crim de la germana Bel 
(Romea, 14 de juny). Coneguda pel film 
dirigit per Robert Aldrich i interpretat 
per Beryl Reid el 1968, l’obra té tot un 
historial de censura i de polèmiques 
morals perquè mostrava una relació 
lèsbica en una època en què era tabú. La 
història se centra en el declivi de Júlia, 
una actriu madura i de caràcter fort, que 

s’ha fet popular com a intèrpret d’un 
paper de monja solidària i miraculosa en 
una sèrie televisiva. 

En contrast manifest amb la mel·líflua 
“germana Bel”, una Jeannine Deckers a 
l’anglesa, Júlia és una dona de mal geni, 
gelosa i alcohòlica que maltracta la seva 
amant, Alícia, una xicota delicada i 
somiosa. La convivència entre totes dues 
esdevé un infern quan Júlia descobreix 
que la productora té previst suprimir el 
seu personatge de la sèrie. Tocada i 
enfonsada, Júlia és víctima del caràcter 
efímer de la popularitat, la perfídia de la 
manipulació de les audiències i la 
perversió de l’exercici abusiu del poder. 
Per acabar-ho d’adobar, no pot mantenir 
els lligams afectius que la salvarien. 

Molt més centrada en la intimitat 
que en l’entorn professional de Júlia, la 
versió de La Pavana fa picades d’ullet al 
film d’Aldrich i atorga un cert aire 
oníric, farsesc i circense a la proposta. 
La negror de la comèdia s’acoloreix 
amb uns tocs musicals cabaretescs i 
algunes escenes d’un grotesc pujat de 
to. Malgrat els desnivells del muntatge, 
en destaca la interpretació resolutiva de 
Teresa Vallicrosa (Júlia/Bel) i l’aposta 
per un espai i una escenificació a obra 
vista, diàfans. Sense oblidar el tracta-
ment explícit, obert, de la fidelitat i la 
traïció, de l’amor i el desamor entre 
dones.

Breus

■  Joglars estrenen la 
versió en català de ‘VIP’
La Sala Barts, en el marc del Grec 
Festival, acollirà dels dies 1 al 8 
de juliol l’estrena de la versió en 
català de l’obra VIP, de Joglars, 
la segona obra de la companyia 
dirigida per Ramon Fontseré. 
El muntatge reflexiona sobre la 
sobreprotecció als infants i el 

futur que ens 
espera a causa 
d’aquests 
hàbits de 
criança. “Ens 
preguntem 
si amb tantes 

manyagues no devem estar sem-
brant la llavor d’un petit monstre”, 
apunta Fontseré.

■  L’actor Pau Vinyals 
interpreta un monòleg 
d’Aleix Aguilà 
La Companyia Solitària estrena 
un nou monòleg aquesta tem-
porada a Círcol Maldà escrit per 
Aleix Aguilà. Després de l’adap-
tació lliure de Terra Baixa en 
Quietud salvatge, interpretada 
per Júlia Barceló, la companyia 

posa en escena La ciutat no és 
vostra, un monòleg contem-
porani al qual s’enfronta l’actor 
Pau Vinyals. Amb direcció de la 
mateixa Barceló, el muntatge es 
podrà veure a partir del dia 26 de 
juny. L'obra arranca de l'insomni 
de Jasó, ofegat per una Barcelona 
envaïda pel caos i convertida en  
una desconeguda per a ell.
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L’hàbit no fa la monja

Teresa Vallicrosa
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