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P
el·lícula sorpresa del ci-
nema europeu, aques-
ta curiosa opera prima

ofereix un thriller convencio-
nal vestit amb guarniments
d’un cert cinema d’art i as-
saig. Rodada en blanc i
negre, amb estil sobri, expli-
ca la història d’un emigrant
que, per necessitat, es veu
implicat en un joc mortal
concebut per al divertiment
de milionaris ociosos. Géla
Babluani té ull per a les ca-
racteritzacions i els ambi-
ents, així com un acurat sen-
tit de la tensió cinematogrà-
fica. La part menys agraïda
respon a l’ús efectista del joc
en qüestió, la ruleta russa,
que ens té massa pendents
dels resultats macabres de la
reunió i acaba desentenent-
se de personatges i motius.

Així, el vessant social de la
trama queda absolutament
deslluït. El retrat d’un conti-
nent enfrontat a noves for-
mes de pobresa, amb la con-
seqüent degradació moral,
no té prou força per enfron-
tar-se a la vitalitat d’escenes
en què els personatges es
disparen els uns als altres en
un ambient d’histèria contin-
guda. Potser aquest sigui el
veritable sentit de la pel·lícu-
la: mostrar l’horror que ama-
guen les aparences quotidia-
nes. Babluani sent més incli-
nació per l’espectacle que
per la reflexió, i això fa de 13
un bon exercici de gènere i
poca cosa més. Hollywood
en prepara un remake, cosa
que fa pensar en el destí del
cine europeu.

*
13 (Tzameti), FR.-GEÒRGIA,
2005. DIR.: GÉLA BABLUANI.
INT.: GEORGES BABLUANI, P.
BONGARD, A. RECOING
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MÚSICA
Eiji Oue és substituït
per Paul Mann en el
concert de l’OBC
El director titular de l’OBC, Eiji
Oue, serà substituït per Paul
Mann en el concert del cap de
setmana que ve per motius de
salut. Oue va patir un desmai
el cap de setmana passat poc
abans del seu concert amb
l’Orquestra Simfònica NDR de
Hannover i encara està ingres-
sat en observació. El concert
del cap de setmana que ve
compta amb el violinista ale-
many Frank Peter Zimmer-
mann, que oferirà el Concert
núm. 2 per a violí de Szyma-
nowski.

CINEMA
‘Volver’ opta al
premi César com a
millor film estranger
Volver, de Pedro Almodóvar, i
Babel, del mexicà Alejandro
González Iñárritu, opten al
César del cine francès en la
categoria de pel·lícula estran-
gera, segons va decidir ahir
l’Acadèmia gala. Els dos films
hauran de competir amb The
Queen, de Stephen Frears;
Brokeback Mountain, d’Ang
Lee; i Pequeña Miss Sunshine,
de Jonathan Dayton i Valerie
Faris. Indigènes, de Rachid
Bouchareb; Ne le dis à person-
ne, de Guillaume Canet; i Lady
Chatterley, de Pascale Ferran,
són les favorites, amb nou
candidatures cadascuna. Els
premis César seran atorgats a
París el dia 24 de febrer. Amb
aquesta nominació, Almodó-
var té l’ocasió de sumar el seu
cinquè premi César.

DANSA
El Ballet de David
Campos prorroga ‘El
trencanous’ al Condal
Després de dues setmanes al
Teatre Condal i 7.000 especta-
dors, la companyia del Ballet
David Campos prorroga el seu
espectacle El trencanous dues
setmanes més. Amb tot, les
funcions no es recuperaran
fins al 7 de febrer, ja que del
29 de gener al 4 de febrer es
podrà veure al teatre l’espec-
tacle poètico-musical Secrets
compartits.
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Contundència
Ian Paice, el bateria originari dels Deep Purple, actua
al Bikini amb la banda italiana Moonston Project

J.M. Hernández Ripoll
BARCELONA

El seu contundent solo de
prop de deu minuts al doble
Made in Japan encara res-
sona a les orelles de mig pla-
neta. Ian Paice, el bateria
originari dels Deep Purple,
l’únic membre de la llegen-
dària banda britànica que es
manté fidel des de la seva
creació el 1968, actuarà
aquesta nit a la sala Bikini
(21.30 h) acompanyat dels
Moonston Project, un grup
italià liderat pel guitarrista
Matt Filippini.

“És clar que farem can-
çons de Deep Purple, seria un
error no fer-ho. Però també

tocarem temes d’altres he-
rois del rock’n’roll com Jimi
Hendrix i els Cream”, diu Ian
Paice via telefònica per fer
un avanç del concert que el
retrobarà avui amb Barcelo-
na. Aprofitant un descans
temporal de la seva banda de
tota la vida, el bateria ha de-
cidit sortir de gira amb els
Moonston Project perquè
“nou setmanes sense tocar
en públic per a mi és una
eternitat”. “Puc perdre el
cinc o sis per cent, una xifra
que marca la diferència entre
el que és un músic bo i un
músic molt bo”, afirma.

Des que Paice es manté
en actiu, el rock ha canviat
moltíssim. Segons comenta,

“abans no feia cap falta tenir
grans coneixements ni
molta formació per muntar
un grup”. “Només calia reu-
nir quatre amics en un local
i tenir una mica d’inspiració
i de sentiment interior”.
Aquests van ser els orígens
dels Deep Purple, una for-
mació que ha passat a la his-
tòria del rock i que es manté
com un dels referents im-
prescindibles del heavy.

L’època daurada
“Vam viure una època dau-
rada –afegeix–. Llavors la
música era el que veritable-
ment importava. No hi havia
la MTV, ni telèfons mòbils, i
no viatjàvem enlloc perquè

estàvem escurats. No podí-
em fer res més que anar a la
botiga de discos, comprar un
single i disfrutar.”

Paice, nascut el 1948 a
Nottingham, assegura que
“la música no tornarà a ser
tan important” com en aque-
lla època rica en utopies. Ara
bé, tampoc va ser perfecte.
“No tenia el coneixement del
negoci i la indústria que tinc
ara. Si no haguéssim treba-
llat tant, si no ens haguéssim
passat la vida a la carretera,
potser l’energia i la creativi-
tat no ens haurien abando-
nat. Els Deep Purple vam
acabar tan esgotats que vam
necessitar un break de deu
anys per refer-nos”. ■

Ian Paice (dreta) amb la seva inseparable bateria i el guitarrista italià Matt Filippini, líder dels Moonston Project ■ ARXIU

JérômeBels’endinsa
enladansatailandesa
El coreògraf obre
l’escenari de l’Institut
Francès a la dansa
dins del Complicitats

M.P.
BARCELONA

Jérôme Bel és d’aquells co-
reògrafs que, sense osten-
tació, ha aconseguit canvi-

ar alguns paràmetres de la
dansa, bàsicament diferen-
ciant el que és escènic del
que és espectacular. Sense
fer soroll, en vint anys ha
arribat a situar-se al capda-
vant de la dansa al seu país
com demostra el fet que el
2004 obrís la temporada de
dansa a l’Opéra National de
París amb la peça Véroni-
que Doisneau. Convidat

per Tang Fu Kuen per rea-
litzar un projecte a Bang-
kok, el coreògraf hi va co-
nèixer Pichet Klunchun,
coreògraf i ballarí tradicio-
nal tailandès. D’aquesta ex-
periència neix Pichet Klun-
chun and Myself (2005),
una espècie de documental
teatral i coreogràfic sobre la
trobada de dos artistes que
no saben res l’un de l’altre,

i amb nocions estètiques
molt diferents. Malgrat les
diferències culturals abis-
mals que els separen, tots
dos intenten aprendre l’un
de l’altre i de les seves pràc-
tiques artístiques.

El muntatge, en anglès i
sense traducció, es podrà
veure aquest vespre (21.00
h) a la sala d’actes de l’Ins-
titut Francès de Barcelona,
que per primer cop s’obre a
un espectacle de dansa. A
més a més, Bel ve convidat
pel Festival Complicitats,
un certament intercultural
dedicat a la dansa i organit-
zat per l’Associació Cultural
La Mekanica, que s’allarga-
rà fins al 18 de febrer en di-
ferents escenaris. ■


