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Comptar bens
a la dutxa

ALBERT

Espinosa

Un estudi
desmunta la teoria
que la gent canta
sota l’aigua

A
rticle 55. Avui m’agrada-
ria fer-me ressò de dos
d’aquells estudis que rea-
litza la ciència per acon-

seguir fer caure realitats míti-
ques. I ja no és només que diguin
que prendre un suc de taronja al
dia no serveix per gairebé res o
que els espinacs no tenen el ferro
que crèiem. Ara tracten temes
més grans.

Acaben de descobrir a la Uni-
versitat d’Oxford que comptar
bens no serveix per dormir, que
és un mite. Expliquen que no
funciona perquè la gent s’imagi-
na bens bruts i això enterboleix
el son. La veritat, m’he quedat pe-
trificat i entristit, jo hi confiava
molt, en ells. Però això no és res
comparat amb el segon estudi...
L’explico després del millor de la
meva setmana

Tercer lloc. Els quatre perfec-
tes últims minuts de John Rambo.
Serveixen per donar un sentit i
tancar la saga. No dic res més.

Segon lloc. L’entretingut llibre
La aventura de dirigir un casting.
Escrit per dues famoses directo-
res, t’ajuda a comprendre la im-

portància que té aquesta feina.
¿Sabíeu que el director de Ghost
va demanar qualsevol actriu ex-
cepte Whoopy Goldberg per al
paper de mèdium? D’això se’n
diu bon ull...

Primer lloc. La totalitat del càs-
ting de Tío Vania, que es represen-
ta al Teatro María Guerrero de
Madrid. Absolutament al.luci-
nants Francesc Orella i Malena
Alterio. Una obra increïble amb
una bella escenografia que t’es-
quinça l’esòfag de dalt a baix.

I tornant als mites caiguts, el
segon estudi l’han realitzat a Lei-
cester i desmunta la teoria que la
gent canta a la dutxa. Han desco-
bert que, quan es tenen més de
25 anys, només es canta 5,5 se-
gons al dia (una estrofa i de segui-
da te’n canses) i que cantem en si-
tuacions rutinàries en què tin-
guem un element entre les mans.
La dutxa i l’assecador són en
vuitè lloc, la segona posició és per
quan mirem l’ordinador amb el
ratolí a la mà i el primer és per
als minuts que dediquem a posar
gasolina.

Potser el més al.lucinant és
que cantem ben poc al dia, així
que jo proposo que ajuntem els
dos estudis i que sempre que no
puguem dormir busquem algú
que ens canti una cançó de bres-
sol completa. Això sí... Fins que
un estudi refuti que les cançons
ajuden a dormir... H

Joan Crosas triomfa a París amb
el ‘Quixot’ surrealista de Savary

TEATRE 3 ESTRENA

b

ELIANNE ROS
PARÍS

‘Don Quichotte
contre l’Ange Bleu’
arribarà a l’agost a
Peralada i Barcelona

E
strenar-se en el teatre fran-
cès amb un personatge com
el Quixot sota la batuta d’un
director de prestigi és un ca-

ramel per a qualsevol artista hispà.
Conscient que una oportunitat així
difícilment tornaria a trucar a la se-
va porta, l’actor català Joan Crosas
no s’ho va pensar dues vegades
quan Jérôme Savary li va trucar. L’es-
pectacle Don Quichotte contre l’Ange
Bleu, que acaba d’arribar a la carte-
llera al Théâtre de Paris, travessarà
els Pirineus l’estiu que ve. Peralada,
Barcelona, Bilbao i Madrid figuren
en l’itinerari.

El públic parisenc ha rebut calo-
rosament la interpretació de Crosas
i la premsa ha saludat el treball de
«l’actor vingut d’Espanya» en la pell
del cavaller de la trista figura, rein-
terpretat per Savary amb grans dosis
d’imaginació, humor i surrealisme.
Un muntatge amb el qual el veterà
director recupera l’esperit anàrquic
i pluridisciplinar de la seva primera
criatura: el Magic Circus. Savary in-
trodueix a la seva coctelera la no-
vel.la de Cervantes, la tradició del ca-
baret i la pel.lícula alemanya El án-
gel azul (Josef von Sternberg, 1930),
que va llançar a la fama Marlene
Dietrich.

El resultat de barrejar aquests
mons decadents porta el Quixot a
París per combatre el mal encarnat
per la vedet Daisy Belle. Igual que li
passa al professor Rath davant dels
encants de la cabaretera interpreta-
da per Dietrich, l’hidalgo de la Man-
xa cau rendit davant de Daisy, perso-

natge fet a mida d’Arielle Dombasle,
la popular cantant i actriu casada
amb el filòsof Bernard-Henri Levy.
Tota una icona mediàtica a França.

PERSONATGE MOLT TEATRAL / La idea
del muntatge va sorgir una nit de
tertúlia ben regada parlant sobre la
desaparició d’El Molino de Barcelo-
na, on Savary es va imaginar l’heroi
de Cervantes lluitant contra les as-
pes del local de varietats. «El Quixot
és un personatge sempre inacabat, i
molt teatral. És com el Che o com
Jesús», sentencia el director.

La trobada entre Savary i Crosas
té la seva història. «Em van trucar
dues vegades per fer substitucions

d’urgència, però en totes dues el
problema es va solucionar sense ne-
cessitat de la meva intervenció», ex-
plica la veu que dobla Gene Hack-
man i Morgan Freeman. Així que,
quan al juny el director li va propo-
sar el paper, a Crosas li va semblar
«un repte i una bogeria interessan-
tíssima». L’intèrpret es confessa un
gran «admirador» de Savary, qui, per
la seva part, elogia «el gran coratge»
del català.

«Em venia de gust tornar al teatre
i la idea de fer el meu primer Quixot
i debutar a París resultava molt
atractiva», comenta Crosas, que en
els últims temps s’ha prodigat més
als platós de cine i televisió –Amar en

tiempos revueltos, Ventdelplà–. La seva
sòlida formació musical i la seva bo-
na base de francès han estat claus
per aconseguir el paper, en què rea-
litza una petita incursió en el fla-
menc acompanyat pel guitarrista Pa-
co el Lobo.

Convertit en home orquestra –ac-
tor, trompetista, acordionista i can-
tant–, Savary actualitza el guió amb
gags sobre Sarkozy i Berlusconi, a
qui presenta com un destructor de
l’espectacle en viu. El Quixot apareix
com un personatge molt vigent, en-
carnat avui pels actors de teatre o la
combativa associació Fills de Don
Quixot, que lluita contra l’exclusió
social dels sense sostre. H

n tres minutse

«Sóc crítica amb el conformisme»
Arianna Puello

Va néixer a la República Dominicana
el 1977 i es va criar entre Terrassa i
Salt (Girona). El dia 26 publica el seu
quart disc, 13 razones.

Rapera llatina

NURIA MARTORELL
BARCELONA

–La cançó Lo más grande és una
cançó de bressol a ritme de rap.
–És una cançó per al meu fill de 2
anys. Em sembla que no hi ha cap
rapera que ho hagi fet abans.

–La Mala Rodríguez és més popu-
lar; vostè va ser la primera rapera.
–Des del 94. Segur que n’hi havia al-
guna abans, però vaig ser la primera
a treure disc i ser reconeguda.

–13 razones és positiu i esperança-
dor. Els seus discos anteriors eren
molt durs i crítics.
–Segueixo sent crítica amb el confor-
misme. La vida és una lluita i cal
lluitar-la. Jo tenia més inquietuds
que els meus companys. Sabia que
no volia acabar treballant en un su-
permercat.

–¿D’on li venia la inquietud?
–Quan vaig arribar a Espanya no hi
havia negres, no hi havia llatins, no
hi havia res. Vaig haver de lluitar
contra tot això per aconseguir coses.
Tenia molta ràbia continguda, però
també hi ha hagut coses bones.

–¿Què és el que li ha fet més ràbia
de tot?
–L’any 2001, un cotxe de policia em
va atropellar i encara ningú m’ha
demanat disculpes. Però, és clar,

¿per què hauria de demanar perdó a
una negra immigrant? Però som és-
sers humans.

–¿La cultura caribenya i la catalana
xoquen o es complementen?
–Sempre han sigut molt compati-
bles. Miri la quantitat de catalans
que hi ha a Cuba i Santo Domingo.

–Però no és el mateix ser català allà
que dominicà aquí.
–És clar, allà els catalans són els reis
amb els seus diners europeus. Aquí
ets l’últim mico.

–En aquest disc hi ha molt poques
col.laboracions, a penes tres. Una
d’elles, d’Amparo, d’Amparanoia.
–Amb el temps m’he adonat que, en-
cara que l’altre artista tingui molt
de nom, si la feina no es fa amb esti-
ma, els temes queden molt freds i
sense sentit. Amb l’Amparo ens
veiem molt i ens han sortit projec-
tes. A més, aquest disc és més perso-
nal que els altres. H33 Arianna Puello.

33 Una escena del muntatge de Savary a París.


