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LLiitteerraattuurraa..  L’escriptor Antoni
Dalmau acaba de publicar «El
cas Rull», una exhaustiva
investigació històrica
centrada en la figura de Joan
Rull (1881-1908)

MMúússiiccaa.. Dos empresaris
catalans, els germans Xavi i
Albert León, han creat
Apadrinaunartista.com, un
web amb l’objectiu de
finançar nous talents

Fotograma del film

CINEMA

Kurt Cobain i
«Last Days»,
demà en VOS
a Manresa

�� JORDI BORDAS/Manresa

Les sessions de versió origi-
nal a Multicinemes Atlàntida
recuperen aquest dilluns Last
Days. Què sent qui està abocat
a l’abisme i decideix portar fins
a les últimes conseqüències la
seva desesperació? Gus Van
Sant intenta respondre aques-
ta feridora qüestió amb una de
les seves creacions més arrisca-
des, singulars i rodones. Last
Days s’inspira,tot assumint de-
claradament la seva vocació
per la ficció dramàtica, en els
darrers dies de Kurt Cobain, el
líder de Nirvana. L’autor nor-
damericà es distancia, sortosa-
ment, de desenes de films bio-
gràfics tremendistes que s’a-
costen a figures autodestructi-
ves del rock i, per tant, el seu
treball està a les antípodes de
bunyols pseudotranscendents
com The Doors, d’Oliver Sto-
ne. Kurt Cobain ha tingut mol-
ta més sort que Jim Morrison i
ha estat recreat sota la identi-
tat d’un imaginari Blake en
una radiografia, extraordinàri-
ament, lliure. El cineasta de
Drugstore Cowboy es desprèn
de qualsevol vel·leïtat pre-
sumptuosa i adopta una visió
radical i excitant,allunyada del
panegíric i de la desmitificació.
Last Days captura fragments
de solitud, confusió i desespe-
rança i es trasllueix amb una
hipersensibilitat tan fascinado-
ra com desassossegant, susten-
tada en una cal·ligrafia el·líp-
tica i desdramatitzada:el dolor
més insondable. Von Sant ha
depurat la fórmula minimalis-
ta que va inaugura amb l’admi-
rable Elephant i ens ha endin-
sat en una profunditat estremi-
dora al cor de les tenebres. El
resultat final d’aquest experi-
ment, tan apassionant com
enigmàtic, s’imposa com una
de les expressions més adultes,
torbadores i humanes que hagi
donat mai el cinema rock.

Santi Balmes, la veu de la banda Love of Lesbian, en l’actuació de divendres a la nit a la sala El Sielu

MÚSICA

La banda barcelonina Love of Lesbian
omple El Sielu i es reconcilia amb Manresa
�� MARC SERENA
�� Manresa

Van ser a Manresa fa cinc anys i
el públic va ser tan escàs que es
podia comptar amb els dits de les
mans. Ara, tornaven per segona
vegada amb la mateixa banda, a
la mateixa sala i també coincidint
amb un divendres a la nit.Va arri-
bar la reconciliació.El Sielu es va
omplir de seguidors i allò sí que
va ser un concert de veritat.

«Què ha passat en aquests cinc
anys? És que a Manresa us heu re-
produït?», preguntava encuriosit
el cantant, Santi Balmes, davant
de la concurrència. «En tot cas, el
que farem serà venir cada cinc
anys» i afegia amb humor «Al-
guna cosa deu haver passat».

Els pocs que havien assistit als
dos concerts jugaven a trobar-ne
les diferències. N’hi havia una de
substancial. Van començar can-
tant només en anglès i ara ho fan
només en castellà. Potser gràcies
a això el públic corejava les lle-
tres del seu últim àlbum,Cuentos
chinos para niños del Japón, con-
siderat per la revista Mondo So-
noro com al millor àlbum l’any
passat. El que no ha canviat en
cinc anys, però, és el planteja-
ment musical de Love of Lesbi-
an. Fins i tot, la col·locació dels
músics dalt de l’escenari era
idèntica.Ara bé,amb més claca la
nit va resultar més animada. Ho
va ser des del començament,amb
les notes de Universos infinitos.
«Ahora dicen que hay muchos
más universos / infinitos como el

nuestro. / Dime si no es para vol-
verse loco, / ¿No te sientes más pe-
queño?».

El repertori es va centrar en
l’últim disc i en l’anterior,Manio-
bras de escapismo (2005). Només
hi va haver espai per a una versió
de Nacha Pop, que Santi Balmes
va interpretar acompanyat pel
teclista de la banda.

El concert va acabar amb un in-
tens final de festa:el grup va apa-
rèixer als bisos vestit de carnes-

toltes. Un anava de capellà, l’al-
tre de superheroi, de pallasso, de
conillet...Amb aquesta fila va ser
fàcil aconseguir que es fes una
conga entre el públic o que pu-
gessin a cantar a l’escenari uns
quants seguidors. Mentrestant,
van sonar Marlene, la vecina del
ártico i Houston, tenemos un pro-
blema. Per rematar la nit, van re-
córrer al català i van cantar la
cançó més coneguda del nou
disc, Shiwa, que van gravar amb

Lluís Gavaldà d’Els Pets.
Els concerts vinents a la sala El

Sielu els protagonitzaran Nua
(25 de gener), Lessness (1 de fe-
brer),Quintín Cabrera i José An-
tonio Labordeta dins del cicle El
Club de la Cançó (7 de febrer),
Yawn i Daylight (8 de febrer),Ni-
sei (15 de febrer), Shedog (22 de
febrer),Ton Rulló i la Pegebanda
també dins d’El Club de la Can-
çó (28 de febrer) i Alamo & Los
Dolarcash (29 de febrer).

Representació del muntatge a la sala petita del teatre Kursaal

CCRRÍÍTTIICCAA//  Assumpta Pérez
TEATRE/ «Amour à Mère»

Deliciosa emoció

Direcció: Christian Coumin. Creació i interpretació: Leonor Canales. Sala Petita del
teatre Kursaal. Manresa. Divendres 18 de febrer

L a programació de la sala pe-
tita del teatre Kursaal no
podia començar amb més

bon peu.Primer de tot,una bona
afluència de públic (que ja toca-
va) i, segon,un espectacle delici-
ós. Amour à mère, creat i inter-
pretat per Leonor Canales, sota
la direcció de Christian Coumin,
va fascinar i emocionar el públic.

El muntatge narra,en forma de
monòleg, la relació d’una mare i
una filla,des del naixement de la
filla fins a la mort de la mare.I ho
fa combinant diferents discipli-
nes escèniques: text, manipula-
ció d’objectes... Leonor Canales
es mostra com una autèntica

bèstia escènica:histriònica,apas-
sionada, enèrgica... Ella sola és
una perfecta màquina a la qual
no manca ni un recurs per fer ar-
ribar al públic una història ten-
dra, emotiva i que no cau en fal-
ses sensibleries. La història està
tant plena de matisos, girs i can-
vis inesperats, com la seva intèr-
pret. Història i actriu s’acoblen
tant perfectament que el treball
final que es mostra esdevé una
petita troballa escènica.L’ovació
que va rebre va estar a l’alçada
de l’espectacle. En finalitzar,
l’actriu va contestar totes les pre-
guntes que el públic que hi havia
a la sala li va voler formular.

M. S.

ANDREU OLIVÉ


