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Aquest dissabte: BAILANDO CON LOBOS

B A N D E S S O N O R E S O R I G I N A L S (14)
Les millors bandes sonores del cinema en 14 CD presentats per l’ AVUI

La col·lecció Les millors bandes
sonores de l’AVUI arriba demà
a la fi amb Bailando con lobos,
la banda sonora original del
film que va suposar el debut
en la direcció de cinema de
Kevin Costner l’any 1990. La
pel·lícula explica l’odissea de
John Dunbar (Kevin Costner),
un soldat nord-americà que
l’any 1860, en plena
colonització dels territoris
indis, desafia les normes i es
posa de part dels oriünds
que han de ser expulsats de
casa seva. Dunbar s’instal·la a
viure en una tribu sioux i,
malgrat la mútua
desconfiança inicial, forjarà
una sincera amistat amb tots
ells. Especialment amb

Pájaro Peleón (Graham
Greene), un dels homes més
influents de la tribu, i amb
En Pie con el Puño en Alto
(Mary McDonnell), una dona
blanca que viu amb els indis
des que era petita. Dunbar es
trobarà amb el perillós
dilema de complir amb el
que el seu país espera d’ell o
ser fidel als seus ideals i
sentiments. Bailando con lobos
va ser sense cap mena de
dubte el gran esdeveniment
cinematogràfic de l’any
1990. Ningú s’esperava que
un actor, popular però tirant
a mediocre, com Kevin
Costner aconseguís crear un
film com aquest en el seu
debut en la direcció. El film
va obtenir set Oscars de

l’Acadèmia, inclosos els de
millor film, millor director i
millor música. Aquest últim
va recaure en la feina del
distingit compositor John
Barry. El CD que ofereix
demà l’AVUI consta de divuit
temes instrumentals de la
pel·lícula que acompanyen
tant l’espectacularitat de les
escenes a l’aire lliure (la

La gran
aventura de
Kevin Coster

T o n i Va l l

El ‘western’ ‘Bailando con lobos’ va suposar el debut com a director de Kevin Costner
AVUI

famosa estampida de búfals
o les escenes de caça) com les
més intimistes (la trobada
entre Costner i un llop
pacífic o les escenes d’amor).
John Barry és un dels
creadors de bandes sonores
més prestigiosos de la segona
meitat dels segle XX. A ell li
devem treballs com la
música de la saga dels

llargmetratges de James
Bond, Cowboy de mitjanit,
Robin i Marian, Cotton Club,
Doble cuerpo i Memòries
d’Àfrica, que sens dubte és la
seva creació més popular i
per la qual va guanyar el seu
tercer Oscar. Abans, ja l’havia
aconseguit per les bandes
sonores de Nacida libre i El
león en invierno.

Un vals amb
lletra de
Mamet

Juan Carlos Olivares

Dues solteres de Boston de gustos burgesos, idees de
manual progressista i sexualitat sàfica. I una criada
escocesa de llengua àgil. Tres personalitats amb de-
fectes corrents, com li agraden a l’autor. David Mamet
visita els salons d’Edith Warton i l’esgrima verbal de
Wilde i Coward per construir un espai dramàtic mo-
blat per a tres actrius. Un matrimoni de Boston podria
ser per al dramaturg el que va ser L’edat de la innocèn-
cia per a Scorsese, si abans no hagués demostrat el
seu exquisit control sobre les maneres decimonòni-
ques a El cas Winslow. Però en el seu reencontre amb
uns personatges dramàtics robats a Henry James, tem-
poritza l’artifici d’una societat encotillada per crear
una obra que es mou en el difícil equilibri entre l’ele-
gància de l’alta comèdia i la vulgaritat d’un gènere
més directe.

Josep M. Mestres no es deté gaire en les possibles
consideracions que poden emanar de l’exercici d’estil
de Mamet. La seva prioritat i posada en escena és
crear un entorn còmode per al lluïment de les tres

protagonistes. El decorat és un saló burgès que s’estén
per les grades. La primera aparició d’una de les ac-
trius confirma que l’espectador ha estat convidat a
un amè espectacle de saló, un divertiment per al cer-
cle més íntim d’amics i coneguts. Per a aquesta con-
currència còmplice s’ha creat un espectacle en què
hi disfrutin les protagonistes. En un explícit pacte de
cordialitat, l’espai dramàtic es reparteix generosa-
ment entre les tres perquè totes tinguin el seu mo-
ment, fins i tot la criada, un personatge dissenyat per
robar l’escena si troba la intèrpret adequada. I la té.

El director ha optat –entre els molts tons possibles–

per un espectacle amb la lleugeresa d’una opereta
francesa i amb la brillantor d’una comèdia sofisti-
cada, que podria tenir com a protagonista la prime-
ra actriu que Annette Benning interpretava a Cono-
ciendo a Julia. La seva generositat i olfacte professio-
nal es veuen premiats amb una tria d’actuacions
excepcionals. Potser cap de les tres és davant el gran
repte de la seva carrera, però tot està disposat perquè
treguin les seves millors armes i les ofereixin a un
públic que, frase a frase, és subjugat per un embria-
gador vals a tres de talent, experiència i molta co-
queteria escènica.

TEATRE
‘Un matrimoni de Boston’

Anna Lizaran i Emma Vilarasau llueixen la seva sapiència escènica a ‘Un matrimoni de Boston’
JORDI  GARCIA

‘Un matrimoni de Boston’, de David Mamet.
Direcció: Josep M. Mestres. Intèrprets: Anna
Lizaran, Marta Marco, Emma Vilarasau. Bar-

celona, Espai Lliure, 14 de setembre.


