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espectaclesicult
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Les sales
perden 30
milions des de
principis d’any

CINE 3 BALANÇ

Mala temporada per als cines es-
panyols. Segons les dades del Mi-
nisteri de Cultura, han perdut es-
pectadors i recaptació durant els
cinc primers mesos de l’any. S’ha
passat de 46,6 milions d’especta-
dors el 14 de maig del any passat
a 39,2 el 20 de maig del 2007; la
baixada ha suposat un descens en
la taquilla de 30 milions d’euros:
de 244,4 en l’exercici passat a
214,2 en l’actual.

A Barcelona, 5,8 milions de
persones van visitar les sales; van
aportar 35,6 milions d’euros (uns
cinc menys que el 2006). Pels ci-
nes madrilenys van passar més
de 8,7 milions d’espectadors, que
van generar 49,6 milions d’euros
(fa un any ja se superaven els 57
milions).

En els cinc primers mesos
s’han projectat 857 pel.lícules,
187 d’espanyoles i 670 d’estrange-
res. Cap títol nacional està en la
llista dels 25 més taquillers, que
està copada gairebé totalment
per obres nord-americanes. Les
tres més vistes fins al moment
són 300 (més de 14 mil ions
d’euros de recaptació), Noche en el
museo (12,4) i Spider-man 3 (11).
Les espanyoles més exitoses han
estat En Pérez, el ratolí dels teus
somnis (més de 400.000 especta-
dors i 2,1 milions), El equipo JA
(1,6 milions) i La caja Kovak
(1,5).H
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mergente

De la Juani a Ravensbrück
ROSA MASSAGUÉ
BARCELONA

Un grup de dones grans vingudes de
diversos països europeus, supervi-
vents dels horrors del camp de con-
centració de Ravensbrück, van recor-
dar el passat i es van emocionar. As-
sistien a l’estrena de Resistència, una
obra per a piano que el compositor i
productor musical Jofre Horta els ha
dedicat en la clausura de la seva reu-
nió anual, al palau de Pedralbes. La
composició s’obre amb una peça tra-
gicoheroica que explica la resistèn-
cia d’aquelles dones i dóna pas a la
seva arribada al camp. L’obra no cul-
mina amb l’eufòria de l’allibera-
ment sinó d’una forma lenta, fúne-
bre, «perquè el que van viure no
s’oblida mai», segons el compositor.

Horta va compondre l’obra pen-
sant en la pianista que la va estre-
nar, la jove coreana Sonya Bach, ca-
paç de doblegar sense immutar-se
totes les dificultats d’un Rakhmàni-
nov i tota l’escola russa amb la seva
prodigiosa agilitat i potència, i en la
part i tura hi ha ressonàncies
d’aquell compositor i també de
Prokófiev. Seguir component per a
aquesta musa és un dels reptes

d’Horta, però no l’únic d’aquest
músic tan versàtil.

Amb Patricio Petruchelli ha fir-
mat part de la banda sonora de la
pel.lícula de Bigas Luna Yo soy la Jua-
ni i ha fet nombrosos treballs musi-
cals per a publicitat i mitjans audio-
visuals. Ara treballa en un projecte
per a un important club esportiu
europeu destinat a «canviar la con-
cepció del ritual esportiu que inclo-
gui la música».

Horta va néixer en una família en
què sempre es va escoltar música,
però qui va influir de manera decisi-
va sobre el seu futur va ser el seu pa-
drí, l’irrepetible Jordi Farràs, cone-
gut com La Voss del Trópico, cantant
de boleros amb uns coneixements i
una passió per la música tan grans
com la seva humanitat.

Els set magnífics del teclat, se-
gons Horta, són Godowsky, Rakh-
màninov, Gilels, Richter, Horowitz,
Gould i Bach (Sonya). «L’experiència
com a pianista t’obre la ment i el
contacte directe és còmode per al
compositor», diu Horta, que no am-
biciona una carrera de pianista. «Ca-
dascú ha d’estar al seu lloc». El seu
és la composició i la producció.H

3 Va néixer a Barcelona fa 31
anys 3 És compositor i productor
de cine i espots publicitaris

Jofre Horta

Sardà torna a escena amb
un corrosiu text de Bernhard

TEATRE 3 ESTRENA

b

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

L’actriu interpreta
‘Tres dramolette’,
que s’estrenarà
dijous a Reus

S
empre repeteix que per pu-
jar als escenaris s’ha de ser
un atleta. I ella, a una edat
en què ja no té «res a per-

dre», ha decidit tornar i demostrar
que està en forma amb Tres dramolet-
te, un «corrosiu» text de Thomas
Bernhard al voltant del món entre
bastidors que dirigeix la seva amiga
Carme Cané. Mercè Pons i Pepa
López completen el repartiment de
l’obra, que s’estrenarà dijous que ve
a Reus i obrirà al setembre la tempo-
rada que ve del Teatre Romea.

Amb la cigarreta a la mà i parape-
tada darrere unes ulleres fosques,
Rosa Maria Sardà va explicar diven-
dres passat les raons de la seva tor-
nada a l’escena catalana després de
la seva aplaudida interpretació de la
moribunda doctora Vivan Bearing a
Wit. «Em sento molt a prop del que
defensa Bernhard, que va ser un
abanderat de la llibertat artística. Es-
tava en contra de tot i sempre estava
tocant els collons al seu teatre, al
seu país...», va deixar anar l’actriu a
la vegada que treia fum en la línia
de l’afilat autor: «¡Tantes prohibi-
cions! Ens maten a punyalades però
no podem fumar».

Segons Sardà, el dramaturg ho-
landès, que va morir el 1989, fa «un
exercici molt sa, que és saber riure’s
de si mateix i de la seva pròpia fei-
na». «Aboca tota la seva artilleria per
parlar del teatre, i a la vegada, de
l’ànima humana», va afegir l’actriu,
que es va animar a fer el mateix: «A
mi m’agrada molt assajar, però
quan s’alça el teló passes un mal tra-
go, t’examinen cada dia. I sempre
n’hi ha un que s’asseu i des de la se-
va tribuna s’encarrega de guilloti-
nar-te o no».

Ferran Madico, director del Cen-
tre d’Arts Escèniques de Reus
(CAER), que produeix el muntatge,

va aclarir que l’espectacle s’ha
permès la «perversió» de convertir
els personatges masculins i reals de
Bernhard (ell mateix, el director
Claus Peymann i el dramaturg Her-
mann Beil) en femenins. La variació
sexual, va aclarir, no desvirtua el
punyent i irònic text original, for-
mat per tres dramolettes, peces breus
i satíriques, semblants a l’entremès
del teatre espanyol.

PERIPÈCIES VIENESES / L’argument
dels relats gira al voltant de les aven-
tures vieneses de Peymann (Sardà),
amic i director fetitxe de Bernhard
(López). A ells s’hi afegeixen Beil

(Pons), la secretària Schneider
(també Pons), una narradora (López)
i una cambrera (Pons).

«Tant és qui digui les paraules;
com si volguéssim anar en tutú», va
justificar Sardà, i López va subratllar
que «tots els que han fet possible el
muntatge han sigut dones: directo-
ra, actrius, escenografia, vestuari,
il.luminació... excepte l’amo» [en re-
ferència a Madico].

L’al.ludit, per la seva part, va
agrair la participació de totes elles i
en especial la de la protagonista d’A-
nita no perd el tren. «Ha acceptat fer-
ho per quatre duros quan podria es-
tar fent cine», va dir el productor.H

PERE BATLLE

33 Mercè Pons, Sardà, Ferran Madico, Carmen Cané i Pepa López, en la presentació de l’obra, divendres.


