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CINEb
‘MORIR EN SAN
HILARIO’, màgic
costumisme

DIRECTORA Laura Mañá
INTÈRPRETS Lluís Homar, Ana
Fernández PAÍS Espanya ANY 2005

Original i divertida manera
de trencar els codis habituals
d’un concert

MÚSICAb
JABIER MUGURUZA,
MIQUEL GIL I NARF,
glops de cafè

ARTISTES Miquel Gil, Jabier Muguruza
i Narf LOCAL L’Espai
DATA 2 de juny

Un recital amb moments de
geni però amb un concepte
global poc desenvolupat

Crítiques 33

La idea de Mundo Café, plasmada
en un disc acabat d’editar, pretén
recrear l’atmosfera còmplice i li-
terària dels salons europeus i me-
diterranis amb una banda sonora
iberista i cosmopolita. És aquest
un concepte atractiu que, tot i
això, a L’Espai no va donar de si
tot el que prometia: el que hi
vam veure va ser, bàsicament,
tres bones actuacions amb poca
relació entre si i uns breus in-
tents de fusió emmarcats en un
ambient de certa complaença fra-
ternal.

Ens va quedar un Miquel Gil
aclaparador com sempre, desta-
pant el seu reciclat cant d’estil en
c a n ç o n s a r r a u x a d e s , c o m
Memòria i Katà; escopint sorra
amb la seva veu torrada pel sol. I
un Jabier Muguruza menys
jazzístic del que és habitual, amb
nous arranjaments de guitarra i
igual de commovedor en les seves
recreacions de Kontzertuak frakaso
egin du (El concert ha fracassat; bé,
tampoc no cal prendre-s’ho així,
Jabier) i Enegarren postala. Entre
tots dos, el grup gallec Narf, se-
duït per un imaginari de parla
portuguesa que estén subtilment
els tentacles fins a Angola i
Moçambic en cançons amb un
generós capital evocador.

Tres atractius enfocaments de
la creació musical amb un punt
d’unió que va quedar difusament
definit i llastat per la falta d’agili-
tat. Hi va haver alguns intercan-
vis d’instrumentistes, duets una
mica testimonials i alguns co-
mentaris informals de sobretaula
que, en part també per la matei-
xa solemnitat teatral de L’Espai,
no van acabar de lligar en l’intent
d’evocar l’ambient d’un cafè. Bo-
nes actuacions; espectacle millo-
rable.<
JORDI BIANCIOTTO

33 L’actor Lluís Homar, en un fotograma del film. EL PERIÓDICO

TEATREb
‘SUITE BUFA’,
l’altra cara de la
convenció musical

AUTORS Joan Brossa i Josep Maria
Mestres Quadreny
TEATRE Tantarantana
ESTRENA 1 de juny

Barreja de comèdia
costumista i situacions
pròpies del realisme màgic

33 Bealia Guerra.

Morir en San Hilario es basa en
una idea tan vella com el mateix
cine, la de l’intercanvi de perso-
nalitats i el corresponent embo-
lic. A causa d’un malentès de par-
tida i a tot un seguit d’esdeveni-
ments, un gàngster a qui diuen
El Piernas (Lluís Homar) va a pa-
rar a una petita localitat situada
en un país indeterminat, San Hi-
lario, on els seus habitants el con-
fonen amb un home gran que ha-
via anunciat la seva arribada al
poble per morir-hi i ser enterrat
al seu cementiri.

A partir d’aquesta premissa,
Laura Mañá construeix un relat
que funciona a mitges entre la
tragicomèdia costumista, amb
atenció puntual a la quotidiani-
tat de les figures més rellevants
de la localitat i la relació que esta-
bleixen amb El Piernas, i la voca-

ció de realisme màgic –que en
els anys 60 van encunyar Ga-
briel García Márquez i els seus
seguidors– que ja presidia el pri-
mer film de la realitzadora i ac-
triu, Sexo por compasión.

El més aconseguit de la
pel.lícula és que fon bastant bé
dues maneres de representació
en principi tan oposades com
puguin ser-ho el realisme màgic
i el costumisme. Els elements
d’un s’integren en els de l’altre
sense aparents friccions, convi-
vint amb certa desimboltura tot
i la feblesa d’alguns dels episo-
dis del film i l’irrellevant paper
dramàtic que tenen diversos
personatges.

El punt de partida ja és per si
mateix bastant fantasiós. San
Hilario va ser un poble cèlebre
en el passat precisament pels
seus funerals: tothom volia mo-
rir allà i que les seves restes re-
posessin a la terra del seu en-
cantador i bufó cementiri.
Quan arrenca la història, San
Hilario està desposseït d’aquest
atribut gràcies al qual vivien
tots els seus habitants, encara
que l’arribada del gàngster re-
convertit en suposat moribund
genera noves i renovades expec-
tatives.

La trama principal és, per des-
comptat, la de la relació que esta-
bleix El Piernas amb les forces vi-
ves del poble (el rector obsessio-
nat amb l’existència de Déu, el
metge, la sastressa de qui s’ena-
mora, un nen que té problemes,
els jugadors de cartes del cafè) i
com gràcies a l’escalfor de la seva
nova amistat arriba a replante-

jar-se la seva vida futura. Sense
aixecar massa la veu, la directo-
ra Laura Mañá va trobant el seu
espai en el mapa cinematogrà-
fic espanyol.<
QUIM CASAS

Deliciós espectacle. En escena tres
intèrprets: Pau Baiges (piano),
Manoli Nieto (cantatriu, o actriu
cantant segons la terminologia
brossiana) i Bealia Guerra (balla-
rina). La Suite bufa que ha dirigit
amb precisió Víctor Àlvaro és un
singular espectacle que en el seu
dia van firmar Joan Brossa i Jo-
sep Maria Mestres Quadreny,
poeta i compositor, respectiva-
ment, clarament enquadrats en
la no convencionalitat dintre dels
seus respectius gèneres.

L’obra es va estrenar original-
ment a Bordeus, França (1966),
amb Carles Santos i Anna Ric-
ci, però és ara quan s’instal.la,
per primera vegada i de manera
formal, en una temporada tea-
tral. La ferma voluntat de trans-
gredir els convencionalismes
–en aquest cas totes les fórmu-
les preestablertes al voltant
d’un concert– es troba en
aquest treball en què l’acció (el
teatre) i el so (la música) es com-
plementen fins a formar un tot
indissoluble.

La parella Brossa i Mestres
Quadreny indaguen des del mi-
llor humor surrealista imagina-
ble en les relacions ocultes en-
tre els codis habituals que mar-
quen un concert musical de pe-
tit format, amb l’aportació
d’una cantant i una ballarina. A
partir d’aquests propòsits, el
muntatge és enriquidor i con-
vincent. Aporta idees i l’exquisit
acabat d’un producte sense cap

fil argumental, fet d’una sèrie
de mòduls, molt teatralitzats a
més, que propicien divertits i
sorprenents gags, alguns basats
en diàlegs.

Així mateix, destaquen el ves-
tuari i les màscares, i també la
sòlida interpretació dels tres ar-
tistes esmentats, a partir de pre-
cisos gestos i moviments. Suite
bufa forma part de les Accions
musicals, nom amb què el 1975
Brossa va agrupar tota una
sèrie de petites obres en què la
música prenia el protagonisme
per sobre de la paraula, sempre
en col.laboració amb Mestres
Quadreny. «Escoltar música
m’estimula més que llegir», va
arribar a assegurar el poeta, i
aquesta creació ho demostra de
sobra.<
GONZALO PÉREZ D’OLAGUER

Més informació a les Cartelleres de Cine i Avui Sortim, pàgines 74 a 77.

33 CINE

Misteris de la distribució han fet que
una de les pel.lícules (a la foto) més
taquilleres de l’avui emergent cine
argentí s’estreni a les nostres
cartelleres amb dues dècades de
retard. Es tracta d’una incisiva crítica
social, inspirada en una obra de teatre
de Jacobo Langsner, que segueix les
peripècies d’una família entossudida a
cobrar una herència. En el magnífic
repartiment hi destaquen els grans Luis
Brandoni i China Zorrilla.
Consultin la Cartellera de Cine.

‘ESPERANDO LA CARROZA’
AMB 20 ANYS DE RETARD

33 TOROS
‘EL JOSE’
L’espasa, que encapçala l’escalafó de
novellers, lidiarà amb toros de la
ramaderia d’El Zurgen.
La Monumental (Gran Via, 747).
18.30 hores. 20-25 euros.

33 MÚSICA
ACHTUNG BABIES
Recital de la banda de versions oficial
d’U2. Toquen els seus èxits i fins i tot
s’hi assemblen físicament.
Salamandra (l’Hospitalet).
22.00 hores. 12 euros.

33 MÚSICA
FREELIFE SESSION
Alguns dels noms més punters del hip
hop nacional, amb un especial accent
andalús, se citen a Barcelona.
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113)
17.00 hores. 15 euros.

33 TEATRE
‘ROMANCERO GITANO’
Una de les obres emblemàtiques de
Lorca puja a escena amb un elenc
gitano (a la foto, Florencio Campo).
Teatre Tívoli (Casp, 10 ).
19.00 hores. 22-33 euros.

Les cites d’avui 33


