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El festivalDiBa
2007programa
filmsdeGilliam
iLarryClark

Redacció
BARCELONA

Les darreres pel·lícules de
Terry Gilliam i Larry Clark
s’exhibiran a la tercera edi-
ció del Festival de Cinema
Digital DiBa, que se celebra
a Barcelona entre el 17 i el
27 de maig. Cinc films ani-
ran a competició, mentre
que la secció Panorama in-
clourà Tideland, pel·lícula
dirigida el 2005 per Terry Gi-
lliam que s’estrena a Catalu-
nya el mes que ve, i el darrer
film de Larry Clark, Wassup
Rockers, que també és inè-
dit a les nostres pantalles i
està rodat el 2005. Inland
Empire, de David Lynch, i
tres cintes de l’Estat espa-
nyol completen aquesta sec-
ció no competitiva: Més
enllà del mirall, de Joaquim
Jordà; Todo está en el aire,
d’Ángel Penalba, i Estudio
de cine presenta: Parking,
de David Lillo. ■

Cañizares,
aL’Auditori
Laseva ‘Suite Iberia’
peraduesguitarres
ompleAlbéniz
deflamenc

Marta Porter
BARCELONA

Juan Manuel Cañizares és
una de les figures més im-
portants de la guitarra fla-
menca. Hereu de Paco de
Lucía –una de les guitarres
que toca l’hi va regalar el
mestre–, ha format part del
seu grup durant 10 anys i ha
estat arranjador del guitar-
rista d’Algesires en diversos
discos, com Fuente y caudal
o Siroco. “Paco va ser el meu
mestre; mentre ell tocava jo
aprenia nota a nota”, explica
aquest sabadellenc a qui
molts han adjectivat de vir-
tuós de la guitarra i que avui
presenta a L’Auditori de Bar-

celona el seu darrer disc, una
curiositat: La Suite Iberia
d’Albéniz (SONY-BMG) to-
cada amb dues guitarres a
partir de la transcripció que
n’ha fet ell mateix.

“He intentat extraure la
part més flamenca d’Albéniz
investigant i treballant molt
l’obra. Albéniz no va com-
pondre mai per a guitarra,
però aquesta suite sembla
escrita per a un guitarrista
flamenc de la seva època.
Sense aquest gran composi-
tor, el flamenc no hauria ar-
ribat on ha arribat”, assegu-
ra Cañizares.

En el concert en directe
d’aquesta nit tocarà amb
Juan Carlos Gómez Pastor
a la segona guitarra i també
amb José de Lucía al baix i
Roberto Vozmediano a la
percussió, amb un reperto-
ri en què també hi haurà al-
tres peces flamenques. ■

Entrevista: Thomas Ostermeier Directorartísticde laprestigiosaSchaubühnede
Berlín,portanomésavui idemà laseva ‘HeddaGabler’, deHenrik Ibsen,alTeatreLliure

Thomas Ostermeier té una mirada penetrant, sempre reflexiva ■ T. LLIURE

“Encaracreiemenlaforçade
l’autorienlaforçadelanarració”
Teresa Bruna
BARCELONA

Malgrat la seva joventut, és tot un
personatge que ja ha entrat a la his-
tòria del teatre alemany contem-
porani. La seva primera revolució
va ser dirigir la cèlebre sala alter-
nativa Baracke, des d’on va traçar
el seu destí com a director de refe-
rència del teatre de conseqüències,
de reflexió i de contingut. Alterna
els autors clàssics amb els més ac-
tuals, sempre que el nucli de l’obra
esclati fins a traspassar el temps.
La seva mirada profunda sembla
dirigida a una classe social perma-
nentment retratada en el seu tea-
tre, encara que sovint ocupi les files
de laplatea i l’aplaudeixi.Audaç, ar-
riscat, ha dirigit desenes d’obres,
amb una pinzellada personal que
l’ha portat a merèixer el premi a
les Noves Realitats Teatrals de la
Unió Europea. I sempre les mira
amb un posat pensatiu, com si en-
cara reflexionés...

Torna amb un Ibsen. Com és Hedda
Gabler? ¿S’assembla a aquella Nora
tan contundent que ens va portar?
És una dona molt més contempo-
rània. La Nora s’adona al final de

l’obra que està sotmesa al poder
dels homes que l’envolten. En
canvi, Hedda ja sap des del princi-
pi que no té cap mena de poder,
que els homes manen i que
l’única manera de canviar la situ-
ació és a través de la manipulació.
No li servirà de res marxar de
casa i exercir una professió. Sap
que és, de llarg, la més intel·ligent
de la casa i els pot manipular. De-
clara una mena de batalla a la me-
diocritat que l’envolta.

Vostè entén el teatre com un art.
Per admirar-lo, per nodrir-se’n cul-
turalment o per enviar missatges?
El teatre és l’art del diàleg, de la
comunicació. N’hi ha d’haver a
escena i també entre l’escenari i
la sala. Ha de fluir en tots dos sen-
tits. No es pot treballar per enviar
missatges i prou. Jo no els tinc,
no tinc la veritat. Treballo amb
preguntes que em faig jo mateix!

Quina seria la revolució de la
Schaubühne al teatre alemany?
Nosaltres agafem una peça i l’ac-
tualitzem, sense desconstruir-la.
Hem extret el contingut, el cor
de Hedda Gabler, que està viu, i
l’hem transportat al món actual,

que creiem en la força de l’autor i
en la força de la narració. Jo tre-
ballo en aquest sentit i crec que
molts opten en direcció a la des-
construcció total de l’obra, per

fer-ne una reactualització de dalt
a baix. Això té el risc de donar un
resultat intranscendent.

Nora, Hedda, ara està treballant El
matrimoni de Maria Brown... Veig
un cultiu del món femení. Què hi
vol aportar, en què ens vol ajudar?
No sempre parlo de dones! Jo
faig teatre i el teatre és també
l’art dels conflictes. Si Hedda
Gabler planteja un conflicte que
està latent i veig que pot tenir in-
terès dramàtic, doncs el plante-
jo! Hedda és particularment in-
teressant perquè el seu proble-
ma s’articula des de diferents
interessos i diferents posicions
de poder. Aportar? Potser dir
que avui la dona encara no té el
mateix poder que l’home!

Ha dirigit un magnífic Concert a la
carta. No ho portarà a Barcelona?
Això cal que ho pregunti al Tea-
tre Lliure, no pas a mi!

Queda preguntat. Què en pensa,
del teatre que fem aquí?
Només conec el que fa Àlex Rigola
i l’adoro. Vaig veure Santa Joana
dels escorxadors a Berlín, i és
magnífica, un treball excel·lent.

perquè s’entengui que pot passar
ara mateix. El destí de Hedda Ga-
bler és real. El que vostè anome-
na revolució al teatre alemany,
sobretot del que es fa a Berlín, és




