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CINEb
‘SÉVIGNÉ’, retrat
directe de la crisi
afectiva i la teatral

DIRECTORA Marta Balletbò-Coll
INTÈRPRETS Anna Azcona, Marta
Balletbò-Coll PAÍS Espanya ANY 2005

Aquest film demostra que no
hi ha ningú equiparable a
Balletbò-Coll en el cine català

MÚSICAb
‘NOTÍCIA DEL REGNE
DE MALLORQUES’,
art amb història

ARTISTES Toni Xuclà, Miquel Gil i
altres LOCAL Teatre-Auditori de Sant
Cugat del Vallès DATA 1 d’abril

Cinc històries de Rodrigo
García interpretades amb
destresa per Imma Grau

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 78 a 83

33 MÚSICA

El trio valencià (foto), format per Sole
Giménez, Nacho Mañó i Juan Luis
Jiménez, celebra el seu 20è aniversari
amb un nou disc, ‘Postales’, que
presenta avui a l’Auditori. Les 12
cançons del treball, de lletres amb
contingut social, melancolia i desamor,
estan compostes a tres bandes i
marcaran el repertori del concert,
en què no faltaran les seves
peces més populars.
L’Auditori (Lepant, 150).
21.30 hores. 18 i 36 euros.

PRESUNTOS IMPLICADOS
PRESENTA ‘POSTALES’

33 MÚSICA
QUARTET DE VENÈCIA
La formació de corda interpreta
Boccherini en el 200è aniversari de la
seva mort dins d’Euroconcert.
Palau de la Música (Sant Francesc
de Paula, 2).21.00 hores. 8 i 35 y.

33 MÚSICA
LA 5ª ESTACIÓN
Els joves madrilenys Natalia Jiménez,
Pablo Domínguez i Ángel Reyero
ofereixen ‘Flores de alquiler’.
Bikini (Deu i Mata, 105).
21.30 hores. 12 i 15 euros.

33 CINE
‘JANIS Y JOHN’
Sergi López (foto) i Marie Trintignant
protagonitzen aquesta comèdia de
Samuel Benchetrit, produïda el 2003.
Filmoteca (Av. Sarrià, 33). 22.00
hores. 2,70 euros.

33 CINE
‘BÔSE ZELLEN’
L’austríaca Barbara Albert debuta en el
llargmetratge amb aquesta cinta que
mostra el costat atzarós de la vida.
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).
20.30 i 22.30 hores. 6 euros.

Les cites d’avui 33 Encara pot veure 33

Els textos de Rodrigo García, que
fa un temps es va revelar amb
Carnicer ía Teatro com una
autèntica sorpresa, poden resul-
tar una temptació a què Montse
Riera no ha volgut resistir-se. Par-
tint de les seves Notas de cocina, la
directora ens proposa un especta-
cle correcte i modest en què so-
bresurt el treball de la seva única
actr iu, Imma Grau . La seva
exhaustiva interpretació demos-
tra la seva versàtil expressivitat i
els seus dots per a la comèdia.

Si nos vamos a insultar empiezo
yo ens planteja cinc situacions
que tenen un mateix objectiu:
mostrar els seus protagonistes en
un moment de crisi i en plena re-
bequeria a través de la qual
García ironitza sobre el món de
l’educació, la tirania dels nens, el
pànic a volar Fragments en què
s’endevina l’humor àcid d’un
autor que sap ser corrosiu i pos-
seir aquell punt d’enginy que li
permet portar una situació al
límit i distorsionar-la fins a l’ab-
surd, però tampoc exempts de
certa banalitat que els fa intrans-
cendents i mancats d’un punt de
vista original.<
NÚRIA SÀBAT

FIRA DE
CORNELLÀ
Ronda de Dalt - Salida 15 • Junto al Corte Inglés de Cornellà

BARCELONA

Bebés&Mamás
El salón de la futura mamá, bebé y nuevas familias

FERIABEBÉ S.L. 
Gran Via Corts 
Catalanes, 259-261 
Esc. Izqda. Entlo. 1a. 
08014 Barcelona 
Tel.: 93 298 18 19  

9-10
ABRIL ‘05
de 10 a 20 h.

7 SERVICIOS GRATUITOS AL VISITANTE
• Conferencias • Área del cuidado del bebé
• Área de juegos • Aparcamiento para cochecitos
• Áreas de descanso • Rincón de lactancia
• Restaurante del bebéwww.bebesmamas.com
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Molt més que un exercici
d’arqueologia, és una
proposta apassionada i viva

TEATREb
‘SI NOS VAMOS A
INSULTAR EMPIEZO YO’,
crisis i rebequeries

DIRECCIÓ Montse Riera
INTERPRETACIÓ Imma Grau
SALA Versus DATA 30 de març

33Marta Balletbò-Coll.

exit

33 Toni Xuclà.

Marta Balletbò-Coll ha rodat tres
llargmetratges en 10 anys: Costa
Brava, ¡Cariño, he enviado a los
hombres a la luna! i Sévigné. Ho ha
fet contra vent i marea, fent el pa-
per d’animadora en la promoció i
l’estrena de les seves pel.lícules i
creant amb això el seu propi i
inusual personatge públic. Ba-
lletbò-Coll va per lliure i si no hi
ha diners per acabar la pel.lícula
en condicions, doncs els últims
plans els roda en vídeo. De les se-
ves tres pel.lícules, en ocasions
poc brillants, però també allunya-
des del sentit obtús que a vegades
prima en la cinematografia cata-
lana, la que ens ocupa és la més
aconseguida malgrat les seves im-
perfeccions i insatisfaccions.

El personatge de Marina, una
realitzadora de televisió que so-
mia estrenar la seva obra teatral
sobre la polèmica relació entre
Madame de Sévigné i la seva filla,
és com la mateixa Balletbò-Coll, i
per això no estranya que sigui
ella qui l’interpreti amb més
gràcia que encert, infortunada
per al registre dramàtic i àgil en
el vessant còmic.

Marina comparteix el protago-
nisme amb Júlia Berkowitz (Anna
Azcona), una prestigiosa directo-
ra teatral . Sobre els dubtes
d’aquesta tant en l’àmbit afectiu
com en el laboral gira bona part

del film. Sobre els seus dubtes i
els que li crea el seu company
sentimental, un influent crític
teatral (Josep Maria Pou), que
és una cosa així com el George
Sanders de Tot sobre Eva: actua
com a demiürg de la funció i és
també el particular pigmalió
artístic de la Berkowitz.

La pel.lícula és poc acurada,
no sé si per convicció o necessi-
tat. Hi ha plans pobres que es
podrien haver eliminat. La
història d’amor i dubtes funcio-
na en paral.lel a la reflexió so-
bre la creació artística i les pu-
lles (encertades) contra la cultu-
reta catalana, els crítics o el tea-
tre públic, i en aquesta dualitat
temàtica perd la seva efectivitat
una cinta a contratemps.<
QUIM CASAS

El regne de Mallorques va desple-
gar el seu poder, als segles XII i
XIII, a les illes Balears, així com a
la Catalunya del nord i alguns te-
rritoris occitans. Va cultivar un
repertori musical i poètic propi,
en contacte amb les tradicions
d’altres pobles mediterranis, que
ara el projecte Socatala treu del
túnel del temps en aliança amb
el Taller de Músics. Sant Cugat
del Vallès va acollir la tercera i,
per ara, última posada en escena
d’un espectacle dirigit per Toni
Xuclà que hauria de tenir conti-
nuïtat.

Perquè no és freqüent una po-
sada al dia tan singular, cuidada i
atrevida d’un repertori general-
ment condemnat a l’arqueolo-
gia. Xuclà ha partit d’un treball
de camp amb arrel en la tradició
oral, però reformulant-lo amb ar-
ranjaments molt imaginatius, i
la intervenció de set músics més
que aporten les seves particulars
paletes de colors. La guinda la po-
sen cinc veus complementàries
que imprimeixen caràcter.

Cris Juanico, amb la seva for-
talesa expressiva, i un sobri i fo-
restal Roger Mas. Una rigorosa
Lídia Pujol i un Miquel Gil que és,
en si mateix, una frontera errant
nord-sud. Perquè, a mesura que
avança el concert, es va teixint
una sintonia amb el món fla-

menc que s’insinua amb els regis-
tres de Gil i explota quan hi in-
tervé Alba Guerrero.

Tots dos se citen en uns fan-
dangos que enllacen amb la
cadència de l’havanera de Gil.
Aquest, al seu torn, es deixa anar
com a cantaor a Tonada de sem-
brar mongetes, i tots secunden
Guerrero en el record rumber als
gitanos de Perpinyà de Temps de
caló. En paral.lel, Mas porta la se-
va pròpia guerra amb Els goigs de
Sant Llemic, i Juanico i Pujol s’im-
posen a Cançó d’estorrossar i La fi-
lla del rei.

Identitats vocals molt marca-
des que donen vida pròpia a un
repertori reanimat amb nervi i
tacte per Xuclà. Continuarà, o
això esperem.<
JORDI BIANCIOTTO

DIMARTS
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