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Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 70 a 75.

33 MÚSICA

El cantant i compositor de
Southampton (Gran Bretanya) mostrarà
les cançons del seu esperat nou treball,
‘All the way’, que sortirà a tot el món el
23 d’agost. Amb 24 anys i només dos
discos al carrer, ‘Born to do it’ (2001) i
‘Slicker than your average’ (2002),
Craig David s’ha convertit en una figura
comercial del pop amb arrel negra,
influït pels corrents del soul i el
rhythm’n’blues.
Poble Espanyol (av. Marquès de
Comillas, 13). 21.30 h. 35 euros.

CRAIG DAVID AVANÇA
EL TERCER DISC AL GREC

33 TEATRE
‘EL COMTE ARNAU’
Antonio Calvo dirigeix Lluís Soler en
una adaptació de la peça de Sagarra,
basada en una llegenda popular.
Teatre Grec (Santa Madrona, 36).
22.00 hores. De 15 a 22 euros.

33 MÚSICA
SOWETO GOSPEL CHOIR
David Mulovhedzi porta la batuta
davant els 26 components de la
prestigiosa formació sud-africana.
Palau de la Música (St. Francesc de
Paula, 2). 21.30 hores. 18-40 euros.

33 MÚSICA
MIQUEL GIL
El cantant presenta el recital ‘Notícia
del Regne de Mallorques’ amb Toni
Xuclà, Roger Mas i Cris Juanico.
Mercat de les Flors (Lleida, 59).
21.00 hores. 22 euros.

33 MÚSICA
BRIGHT EYES
El grup de Conor Oberst (a la foto)
passeja els seus aplaudits dos últims
discos. Obrirà la nit The Faint.
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).
20.15 hores. 22 euros.

Les cites d’avui 33

MÚSICAb
JAMIE CULLUM,
només pop,
però agrada

ARTISTA Jamie Cullum
LLOC Teatre Grec
DATA 16 de juliol

Útil resum d’atrocitats
comeses contra el respecte
a la creació cinematogràfica

DANSAb
‘DON QUIXOT’,
una proposta lliure
i arriscada

DIRECTOR David Campos
LLOC Jardins de Cap Roig
DATA 16 de juliol

Ballet dinàmic i colorista ben
interpretat però que li cal un
reajustament narratiu

Crítiques88

Des que David Campos va pre-
sentar el seu Trencanous, va que-
dar clar el camí que havia de se-
guir per consolidar el seu recent-
ment constituït Ballet de Santa
Coloma de Gramenet: oferir ver-
sions dels grans ballets de reper-
tori per omplir el buit deixat per
tanta oferta contemporània i po-
tenciar un públic heterogeni

Ara ofereix Don Quixot, un re-
gistre personal sobre la versió de
Marius Petipa i Ludwig Minkus.
Per guanyar agilitat, Campos re-
dueix el ballet original i elimina
personatges que considera inne-
cessaris, si bé manté el lloc de
l’acció del ballet de Petipa: un
mercat de Barcelona que se’ns
presenta com el de la Boqueria.

Conservant les peripècies de la
història, el coreògraf estructura
un guió amb conceptes dispars i
estètica actual. Això fa que la nar-
ració sigui confusa, sobretot a
partir del segon acte, ja que no és
fàcil dibuixar un fil conductor
amb la barreja de personatges de
l’ahir i avui, amb somnis de múl-
tiples Dulcinees, un grup de se-
guidors d’un equip de futbol i
una estació de metro amb músics
que intercalen cançons a la peça
clàssica de Minkus.

Si s’aconsegueix engranar els
conceptes, l’obra pot aconseguir
el que aconsegueix en el seu pri-
mer acte: un atractiu ballet, amb
aires d’opereta, que reuneix uns
ballarins de bon nivell. Mentre
Lily Bones materialitza la fragili-
tat que Campos vol atorgar a la
figura del Quixot invertint-li el se-
xe, Petra Padrianova, Alex Al-
gueró i Leslie Millard potencien
una obra que té la seva culmina-
ció en Elline Damian i Vincent
Gros, especialment al gran pas
de deux final.<
MONTSE G. OTZET

33 Jamie Cullum, dissabte passat, al Teatre Grec. EFE / A. DALMAU

CINEb
‘CINEASTES CONTRA
MAGNATS’, una
perspectiva moral

DIRECTOR Carlos Benpar
GÈNERE Documental
PAÍS Espanya ANY 2004

El seu sentit de l’espectacle
i el seu repertori fan oblidar les
seves limitacions com a músic

33 Carlos Benpar.

Cinc minuts de concert van ser
suficients dissabte per entendre
per què una multinacional del
jazz va apostar per un xaval an-
glès desconegut que no va sobrat
de recursos pianístics i canta com
si estigués en una banda de rock:
Jaime Cul lum és una bèstia
escènica. Cinc minuts més, i el
Teatre Grec bullia com si el con-
cert hagués arribat a la tanda de
bisos.

Jaime Cullum és tot carisma.
Ganxo juvenil combinat amb el
sentit de l’espectacle d’un veterà;
clàssics vestits de novetat i reper-
tori modern fet a la manera de
sempre; pop amb tocs de jazz i
jazz que aspira a ser popular.
Amb aquests arguments, Cullum
s’ha guanyat el seu lloc al firma-
ment pop i sembla que n’hi ha
per estona.

Al Grec, convenientment
col.locades entre els seus grans

èxits, va estrenar tres cançons
del seu pròxim disc, totes molt
prometedores. La primera, «ins-
pirada en la fi del món i en el
Take 5 de Dave Brubeck», va so-
nar a barreja d’Oasis, Radio-
head i l’Sting d’Englishman in
New York. O sigui, una ostenta-
ció d’angoixa tardojuvenil i un
toc de distinció, tot en un.

La segona primícia, a soles
amb una guitarra que fa sonar
amb habilitat, va resultar ser
una fantàstica cançó pop amb
el cel gris de Londres com a
metàfora d’una relació amoro-
sa. I a la tercera, Photograph,
cançó que se li va acudir mirant
unes fotos de quan era adoles-
cent, Cullum va descobrir les se-
ves cartes: en el fons no és un
trencador, sinó un nostàlgic.

El repertori ja conegut el va
defensar de meravella, optimit-
zant els seus recursos i els d’una
banda més competent que altra
cosa. Va interpretar Jimi Hen-
drix com si fos Jerry Lee Lewis,
es va posar transcendent amb
Radiohead i va estar molt con-
vincent quan va atacar la sinco-
pada Frontin’, un èxit recent del
pop negre.

Amb els clàssics del jazz va
triomfar igualment. Es diria
que al seu públic tant li fa un
estàndard com un èxit del rock

dels anys 90; la clau és que ho
canti un entertainer de primera
com Cullum.<
ROGER ROCA

Cineastes contra magnats és un
film molt util per documentar les
aberracions que s’han comès con-
tra els drets d’autor en matèria ci-
nematogràfica. Està ben construït
i conté moments excel.lents pel
seu significat, ja siguin entrevis-
tes realitzades per Carlos Ben-
par, director de la pel.lícula i
acròbata del cine català de les
tres últimes dècades, o imatges
d’arxiu.

També certifica el fracàs d’una
lluita desigual. El film va co-

mençar a gestar-se el 1987, arran
de la lectura que Fred Zinne-
mann va fer del Manifest de Barce-
lona en el marc del festival de ci-
ne de Barcelona. En aquell text,
firmat per desenes de cineastes
de diverses procedències, autors i
realitzadors tant comercials com
independents, s’advocava per la
preservació moral de l’obra del
creador cinematogràfic, mutila-
da per les projeccions televisives
amb anuncis, les tècniques d’aco-
lorit de cintes en blanc i negre o
l’alteració de formats tant a la te-
levisió com a la distribució co-
mercial.

Benpar va afrontar la realitza-
ció d’una pel.lícula que fos la pro-
longació natural i efect iva
d’aquell manifest. La finalització
s’ha posposat fins a l’actualitat
per diverses raons. El germen es
manté intacte. Però en aquest
temps poc s’ha avançat en la pre-
servació de l’obra cinematogràfi-

ca tal com va ser gestada, motiu
pel qual Cineastes contra magnats
es pot veure com l’acta sumarial
d’algunes batalles perdudes o
guanyades sense massa con-
seqüències.

Benpar, que ja havia escrit
un llibre sobre el tema, recopila-
ció dels seus punxants articles
en un rotatiu barceloní, és
didàctic al mostrar l’alteració
de formats i aconsegueix con-
cloents respostes dels cineastes
que filma o que captura d’ar-
xiu: Woody Allen, Liv Ullman,
Arthur Penn, Milos Forman, Fe-
derico Fellini, John Huston i
Sydney Pollack són alguns
d’ells. I, aviat, la continuació, Ci-
neastes en acció. <
QUIM CASAS


