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/2/ Museus

La Generalitat va declarar ahir els
dos museus d’interès nacional,
després que la Junta de Museus
acceptés la iniciativa del Govern.
Ara les dues institucions es po-
dran beneficiar d’altres ajudes,
de la Generalitat i del Ministeri
de Cultura.

El Macba i el Picasso,
d’interès nacional

/1/ Música

Artistes com Martin L. Gore, de
Depeche Mode, Luke Vibert, Matt
Elliott, Diplo, Guillamino, Profes-
sor Angel Dust, Tim Goldsworthy
i una actuació promocional del
segell finlandès Fonal s’han afegit
al cartell del festival Sónar, que se
celebrarà del 16 al 18 de juny a
Barcelona i l’Hospitalet.

Martin L. Gore s’uneix
al cartell del Sónar

Fila 0

L’actriu francesa dóna vida a l’heroïna de Henrik Ibsen al Teatre Lliure

Isabelle Huppert: «No sé si
voldria conèixer Hedda Gabler»

ARTS ESCÈNIQUES I ESTRENA

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Abans de pujar a un esce-
nari, Isabelle Huppert es-

colta música per alliberar tensions,
però amb el muntatge de Hedda Ga-
bler, no. Enfront de la conflictiva he-
roïna de Henrik Ibsen, Huppert,
sempre tan segura d’ella mateixa,
confessa a Barcelona una tranquil.la
confusió que podria resultar irònica
si no ho digués amb perfecta serie-
tat: «Hauria de sentir pànic escènic,
però no és així».

El millor ansiolític per a la petita
gran actriu deuen haver estat les bo-
nes crítiques que ha tingut l’obra
des de la seva estrena a París el mes
de gener passat al Théatre de l’O-
déon dirigida per Eric Lacascade, i
amb aquest bagatge arriba a la Sala
Fabià Puigserver del Lliure en visita
llampec, només avui i demà. Hedda
Gabler es podrà veure en versió fran-
cesa amb sobretítols en català.

El muntatge, com totes les incur-
sions teatrals de l’actriu, és un pa-
rèntesi en la seva agitada professió
cinematogràfica, que la portarà a
presentar en el pròxim festival de
Venècia Gabrielle, l’última pel.lícula
de Patrice Chereau, i a rodar tot se-
guit la seva setena incursió amb
Claude Chabrol, un dels directors
que millor la comprenen.

q TRAGÈDIA I NO DRAMA
A Lacascade, que ha accentuat els
tons tràgics del drama burgès, no se
li acudia cap altra Hedda Gabler
que Huppert, però això no ha servit
a l’actriu per fer el seu personatge
més transparent ni per al públic ni
per a ella mateixa. «És una dona
inaprehensible. Podem pensar en

els seus actes hores, dies i fins i tot
anys i preguntar-nos si encarna el
desig, l’amor o l’odi, les ganes de
viure o de morir, sense arribar a
una conclusió». En aquest misteri se
centra per a la intèrpret la fascina-
ció d’un personatge davant del qual
té sensacions ambivalents: «No sé si
m’agradaria conèixer-lo, però tam-
poc m’interessa jutjar-lo perquè
això seria moralitzar, i aquests
grans personatges s’han d’escapar
dels judicis moralitzadors».

I ja que estem en el terreny dels
intangibles, també hi ha la relació

amb el públic, la raó per la qual
Huppert diu necessitar els escenaris,
fins i tot a risc que la nit es pugui
convertir en un fiasco. «L’important
no és que surti malament, sinó que
a vegades surt molt bé». I quan
menciona això l’actriu sembla aban-
donar l’actitud distanciada i esquiva
que la caracteritza. «És llavors quan
s’estableix un vincle misteriós, però
ningú en coneix el secret», afegeix.

Hedda Gabler, una dona frustra-
da com a esposa, mare i amant en
conflicte amb una societat castrant,
té per a Huppert molts punts de con-

tacte amb Emma Bovary, un altre
puntal de la literatura que ella ha
encarnat: «Són cosines germanes.
Però Hedda és més cerebral que
Emma i no és capaç d’arribar fins al
final del seu desig».

Sota la brillantor de la immensa
actriu, i amb el perill de quedar
eclipsat per ella, se situa un reparti-
ment format per Pascal Bongard,
Norah Krief, Elisabetta Pogliani i
Jean-Marie Winling, a més de Chris-
tophe Grégoire (Eilert Lövborg), que
ha estat saludat amb admiració per
la crítica .<

33 Isabelle Huppert, ahir al Teatre Lliure.

PERE BATLLE

El Saló del
Còmic es
trasllada a la Fira
de Barcelona

c
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CÒMIC I PRESENTACIÓ

El Saló Internacional
del Còmic de Barcelona

espera superar aquest any els
94.000 visitants rebuts la passada
edició amb el canvi de recinte i
de dates. Aquest any, la mostra,
que se celebrava al mes de maig a
l’Estació de França, tindrà lloc
des del 9 fins al 12 de juny i gua-
nyarà espai al mudar-se a la Fira
de Barcelona.

De moment, s’ha confirmat
l’assistència a la trobada de dibui-
xants de la talla d’Achdé –cone-
gut per ser l’autor de les últimes
aventures de Lucky Luke–, Bernie
Wrightson –que va participar en
l’adaptació cinematogràfica de
Spiderman–, i Gilbert Shelton,
mestre del còmic underground.

A la llista d’autors convidats hi
predominen sobretot dibuixants
de superherois com Jim Starlin,
Sean Phillips, Michael Avon Oe-
ming i Adam Hughes, entre al-
tres. Malgrat tot, el cartell de con-
vidats segueix obert, segons va ex-
plicar ahir la responsable de l’or-
ganització, Rosa Martí.

Pel que fa a les activitats,
aquest any se sumen a les habi-
tuals exposicions dedicades a
autors que van ser guardonats
per l’organització en edicions an-
teriors una sala de projeccions on
es programaran diverses pel.lícu-
les, documentals i curiositats re-
lacionades amb el món del
còmic.

Les exposicions esmentades es
dedicaran en aquesta ocasió als
dibuixants Manel Fontdevila
–que també és l’autor del cartell
de l’edició d’aquest any–, Horacio
Altuna, Fermín Solís i al fanzín
Cretino.<


