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33 MÚSICA

És un dels bateries més versàtils i
reclamats, amb una perícia tècnica
i un talent impressionants, una força
inesgotable i un ritme efervescent
i contagiós. Horacio ‘El Negro’
Hernández (foto de l’esquerra)
demostrarà una vegada més que és un
músic excepcional, encapçalant la
formació Italuba, tres experts en
les essències cubanes i el so que més
estimen, el tropijazz.
Teatre Poliorama (La Rambla, 115).
21.00 hores. 23 euros.

HORACIO ‘EL NEGRO’ TOCA
LA BATERIA AL POLIORAMA

33 MÚSICA
MANDO DIAO
El quartet suec exhibirà la seva
original proposta: una gran dosi de so
garage, amb influències dels Beatles.
Bikini (Deu i Mata, 105). 20.15
euros. 18 euros.

33 MÚSICA
SOLISTES DE L’OBC
Concert de violí, violoncel i piano.
El repertori inclou obres de Händel,
Halvorsen i Ravel.
Auditori (Lepant, 150). 20.00 hores.
3 euros

33 MÚSICA
‘EL SOMNI D’UNA
NIT D’ESTIU’
L’òpera de Britten està inspirada en
l’obra de Shakespeare, del mateix títol.
Liceu (La Rambla, 51-59).
20.30 hores. 7,50-156,50 euros.

33 MÚSICA
LCD SOUNDSYSTEM
James Murphy (foto) i el seu grup
donaran via lliure al rock de ball
d’un alabat primer disc.
Razzmatazz 2 (Pamplona, 88).
21.00 hores. 14 euros.

Les cites d’avui 33
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TEATREb
‘LAS MUJERES DE
VERDAD TIENEN
CURVAS’, un èxit

AUTORA Josefina López
TEATRE Poliorama
ESTRENA 13 d’abril

Ki-duk relata una història de
prostitució adolescent amb
metàfores i realitats

Els de Jerez reguen l’arrel
del vell nou flamenc amb
un directe enèrgic i fresc

Crítiques 33

33 La companyia de la representació. EL PERIÓDICO

CINEb
‘SAMARITAN GIRL’,
una crònica aspra,
trista i estilitzada

DIRECTOR Kim Ki-duk
INTÈRPRETS Kwak Ji-min, Seo
Mng-jung PAÍS Corea del Sud (2004)

Una comèdia amable amb
rerefons social i els
ingredients per triomfar

33 Una imatge de la pel.lícula.

La companyia basca Ados Tea-
troa fa més de dos anys que està
representant l’obra Las mujeres de
verdad tienen curvas, que és un
èxit mundial, amb una dotzena
de produccions i que ha estat tra-
duïda a diversos idiomes. L’obra,
de la mexicana Josefina López
(1969), reuneix ingredients per
ser un èxit. Parla, amb un llen-
guatge viu i creïble, de tres mo-
tius de discriminació que patei-
xen moltes dones: ser immi-
grants, ser dones i ser dones gras-
ses, elements que afecten la seva
quotidianitat. La companyia va
presentar el muntatge a la Fira de
Tàrrega del 2003 i ara fa tempora-
da al Poliorama.

L’obra, basada en les vivències
personals de la seva autora, està
protagonitzada per quatre ac-
trius cubanes i una de basca
(Saskia Guanche ) i relata la
història de cinc dones immi-
grants que fan jornades de 14 ho-

res en una taller clandestí de
confecció, a canvi d’un sou mi-
serable. Garbi Losada firma la
direcció i adaptació de l’origi-
nal, en què l’acció es trasllada a
una ciutat espanyola. Podem
parlar d’una tragicomèdia en
clau de sainet o d’una comèdia
costumista amb rivets socials,
concebuda per a públics amplis,
que la celebren amb rialles, ova-
cions puntuals i cara de compli-
citat.

A aquestes cinc dones els pas-
sen moltes coses i exhibeixen
un optimisme, un bon humor i
una voluntat de resistència que
pot amb tot. El drama quedarà
molt en segon pla i la comicitat,
les cançons, la música i l’hiper-

realisme que presideixen la re-
presentació s’imposen rotunda-
ment al primer. Las mujeres de
verdad tienen curvas, que la co-
lombiana Patricia Cardoso va
portar amb èxit al cine el 2002,
és una representació amable i
divertida, que compta amb una
esplèndida interpretació global,
portada a un ritme vertiginós.
La funció té aires caribenys i la
cançó que interpreten en roba
interior, mostrant desinhibides
els seus cossos castigats, va ser
molt aplaudida.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Realitzada uns mesos abans de
Hierro 3, encara que estrenada en-
tre nosaltres després d’aquesta,
Samaritan girl és una espècie de
creuament de les tendències per
les quals les pel.lícules del sud-co-
reà Kim Ki-duk és reconegut. Ima-
ginem-nos per un moment que
La isla, The coast guard, la citada
Hierro 3 i la budista Primavera, ve-
rano, otoño, invierno y primavera
es fonguessin en una de sola.

La pel.lícula, com a mínim
amb tres fintes de guió que orien-
ten la història per altres camins,
se centra inicialment en dues
noies sud-coreanes que el que vo-
len és traslladar-se a Europa. Per
aconseguir els diners amb què
costejar el viatge, entaulen rela-
cions per internet amb diversos
homes.

Una d’elles, Jae-young, assu-
meix prostituir-se amb pocs dub-
tes morals, amb una barreja d’in-
genuïtat i pragmatisme. L’altra,
Yeo-jin, fa els contactes, la prepa-
ra per a cada nova cita i porta els
comptes dels ingressos, però no
pot dissimular la seva desespe-
rança davant cada nova cita se-
xual de la seva amiga.

Un primer gir condueix la tra-
ma per les tortuositats de l’expia-
ció, mentre que un segon, en què
adquireix trets protagonistes el

pare de Yeo-jin, ens endinsa en
els dominis de la culpa, el càstig
i la redempció.

Ki-duk opta per l’estilització i
la metàfora visual (molt belles
en el tram final de la pel.lícula)
per suavitzar en certa manera
l’aspror frontal de les coses que
està relatant. En aquest sentit
cal interpretar en dos moments
importants del relat la utilitza-
ció de les Gymnopedies d’Erik Sa-
tie, una música amb una natu-
ralesa trista que s’adhereix
modèlicament en les imatges
més nihilistes, com ja va demos-
trar Louis Malle a l’hora d’apli-
car-la a consciència al film Fuego
fatuo.<
QUIM CASAS
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LOS DELINQÜENTES,
les paparres de
Pata Negra

ARTISTA Los Delinqüentes
LOCAL Apolo
DATA 13 d’abril

Los Delinqüentes ja són tot un fe-
nomen. No van esgotar només les
entrades en la presentació d’El
verde rebelde vuelve, sinó que fins i
tot van provocar invasions d’esce-
nari i llançaments de llenceria fe-
menina. A més, la majoria de les
noves cançons van ser corejades
amb la mateixa intensitat que les
dels dos primers discos. És evi-
dent que han superat la mort de
Miguel Benítez.

El millor d’aquest grup de Je-
rez és que no tenen intenció de
complicar-se la vida. Si El Bicho
són els nous Triana, Los De-
linqüentes reprenen el llegat de
Pata Negra i Veneno on aquests
ho van deixar. Qualsevol dels
seus discos sona més fresc que
l’obra en solitari de Raimundo
Amador. I en viu desprenen una
energia a la qual Kiko va renun-
ciar fa anys (els mèrits del de Fi-
gueres són molts, però altres).

Bastantes cançons de Los De-

linqüentes semblen influències
de melodies, versos o escenes de
Pata Negra o Veneno, però al-
menys no es perden buscant con-
nexions amb el Brasil, el funk o
l’electrònica. I en escena prescin-
deixen de teclats i guitarres elèc-
triques. Tres acústiques, un baix i
una tripleta de percussió són sufi-
cients per desencadenar un festí
de rock flamenc més natural i
cru que el que es percep en les se-
ves gravacions. És un retorn al
quilòmetre zero del vell nou fla-
menc.

Però, és clar, la seva falta d’am-
bició creativa és també el seu
principal fre. Veient-los, no deixes
de pensar en Pata Negra. I en
com cançons sobre canutos de ju-
livert i nits de farra, topades amb
guàrdies civils i crítiques a la
premsa del cor tornen a ser el pa
de cada dia. És a dir, el mateix
que alimenta els grups enrotllats
del rock mestís o el punk urbà.
Encara que aquests els utilitzen
amb més gràcia.<
NANDO CRUZ
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JOSEP PONS 1rs en qualitat ISO 9001. Ci-
cles Formatius: Perruqueria i Estètica. A
Bcn. Homol. per Generalitat. També Cen-
tres Esplugues/Cornellà. 93 321 01 10

NOVALINGUA. Lesseps, 4. 9 idiomes.
9 93 414 03 02 www.novalingua.com

PRECLAROR Acc. Universitat: 25 anys i
Selectivitat. Gran Via 547. 93 238 01 72
ACADÈMIA BLANCAFORT.
Preparació Accés Totes els carreres uni-
versitàries.
També preparació Accés Cicles Formatius.
La preparació més seriosa i eficaç.
Edifici Bonavista. Bonavista, 30
Zona Pg. Gràcia - Diagonal 08012 Barna.
9 93 415 92 33 www.blancafort.com


