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DILLUNS

6 DE JUNY DEL 200558 el Periódico

CINEb
‘ESPERANDO LA
CARROZA’, retrat
de família histèrica

DIRECTOR Alejandro Doria
INTÈRPRETS Antonio Gasalla, China
Zorrilla PAÍS Argentina ANY 1985

Recuperació d’una comèdia
histèrica i esperpèntica
de fa 20 anys

ÒPERAb
‘L’ELISIR D’AMORE’,
seducció total
d’Angela Gheorghiu

DIRECCIÓ D’ESCENA Mario Gas
DIRECCIÓ MUSICAL: Daniele Callegari
LOCAL: Liceu DATA: 4 de juny

Angela Gheorghiu està
construint una sòlida història
d’amor amb el Liceu

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i Avui Sortim, pàgines 62 a 67.

33 MÚSICA

El cantautor, convertit en l’heroi
marginal més inimitable del pop més
tendre, presenta les peces del seu
pròxim disc, ‘Lost and found’. Johnston
va començar a fer-se famós el 1992,
quan Kurt Cobain va aparèixer als
premis MTV amb una samarreta amb el
seu nom inscrit. Immediatament,
diverses multinacionals van voler fitxar
aquell tal Daniel de qui tant parlava el
líder de Nirvana.
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).
20.30 euros. 18 euros.

DANIEL JOHNSTON PRESENTA
DISC A LA SALA APOLO

33 MÚSICA
SERRAT
L’artista canta a la gala benèfica
‘Guanya’t el cel amb el Pare Manel’,
impulsada per Flavià i Rubianes.
Teatre Tívoli (Casp, 8). 20 i 22.30
hores. 23 euros.

33 MÚSICA
TXELL SUST
La cantant i el pianista August Tharrats
debuten en un teatre amb el seu swing
fresc i blues sensual.
Teatre Poliorama (Rambla, 115).
21.00 hores. 16 euros.

33 CINE
‘TERCIOPELO AZUL’
Pel.lícula d’intriga que porta la firma
inconfusible de David Lynch, amb
Isabella Rossellini i el televisiu Kyle
MacLachlan (a la foto).
Consultin Cartellera de Cine.

33 CINE
‘BLAISE PASCAL’
La Filmoteca recupera aquesta
pel.lícula que Roberto Rossellini va
rodar el 1971, amb Pierre Arditi i
Guiuseppe Addobbati, entre altres.
Consultin Cartellera de Cine.

Les cites d’avui 33

33 Antonio Gasalla, caracteritzat de Mamá Cora, al film.

Esperando la carroza té 20 anys, i
es nota. Participa d’un estil de
comèdia coral, esperpèntica i
molt cítrica que avui està en
desús, encara que alguns cineas-
tes intentin homenatjar-la o reac-
tivar-la. La pel.lícula s’ha conver-
tit en aquestes dues dècades en
una autèntica obra de culte a
l’Argentina, cosa que ha fet con-
venient i recomanable la seva cir-
culació fora de l’àmbit local. No
desentona amb el cine d’aquestes
característiques que es realitza
avui dia. És més, en algunes co-
ses el supera de sobra.

És, abans que res, més frontal
a l’encarar els problemes i expres-
sar-los a partir de la distorsió
còmica. El seu tema és la família,
més ben dit, les mesquineses de
la família. Una anciana que des-
varia fins a l’extrem de confondre
la maionesa amb el flam és la in-
ductora del drama tenyit d’hu-
mor negre. Es diu Mamá Cora,
però la interpreta un actor trans-
vestit, Antonio Gasalla, que ja des
del primer moment marca un

dels aspectes de la pel.lícula: la
histèria col.lectiva.

Tots els personatges criden i
es posen extremadament ner-
viosos en un moment o un altre
del relat. El director, Alejandro
Dor ia , reforça encara més
aquesta sensació de nerviosisme
i excitació constant amb lletjos
moviments de càmera en una
apoteosi del deliberat mal gust:
Esperando la carroza és brusca i
bruta d’acord amb els seus aires
d’astracanada.

Mamá Cora viu amb un dels
seus fills i la dona d’aquest úl-
tim, que ja no pot aguantar-la
més. Suada, amb els cabells grei-
xosos i les venes del coll a punt
d’explotar, Mónica, la dona en
qüestió, es dirigeix a casa d’un

altre dels fills de l’anciana per de-
manar-li, pregar-li, suplicar-li que
durant un mes se’n faci càrrec.
Entra en joc el tercer germà, i la
seva dona pija, i el retaule fami-
liar queda conformat.

La història argumental gira al
voltant de la mesquinesa dels uns
i els altres, de les relacions gene-
racionals, dels interessos i de les
mentides. Funciona només si un
aconsegueix distanciar-se de tant
histerisme. I abstreure’s del to ex-
cessivament teatral que respira la
pel.lícula.<
QUIM CASAS

Allà hi havia Angela Gheorghiu,
recollint l’ovació que s’emporta-
va després de cantar l’ària Prendi,
per me sei libero, de la penúltima
escena de L’elisir d’amore. Ho feia
abraçada al tenor Giuseppe Filia-
noti, a qui consolava acariciant-li
els cabells. En l’escena anterior,
Filianoti havia cantat Una furtiva
lagrima, i ho va fer, ai, amb dos
espectaculars galls inclosos.

Ell havia començat bé la nit,
aplaudit en la primera interven-
ció. Tothom sabia que un altre
dels tenors d’aquesta marató li-
ceística de l’òpera de Gaetano
Donizetti (20 funcions, l’últim
matí), Rolando Villazón, havia
acabat bisant, com en èpoques re-
motes, Una furtiva lagrima. L’últi-
ma vegada, el dia anterior. Sem-
blava, doncs, que Filianoti se so-
breposava a aquesta llosa, can-
tant àgil i alegre en el primer ac-
te, atent a la lletra i a l’esperit de
l’òpera. Però va arribar la ro-
mança, i potser el tenor calabrès
va pagar allà no haver-se reservat
abans. No el va ajudar la direcció

musical de Daniele Callegari,
amb uns temps sovint vacil.lants,
fins al punt que en el primer ac-
te Gheorghiu intentava –i ho
aconseguia, per a això és diva– ar-
rossegar amb ella l’orquestra.

En fi: a l’inici de la romança,
en la frase «Una furtiva lagrima»,
el primer agut, sobre la u, va que-
dar insegur, i el súmmum va arri-
bar en la sisena descendent que
divideix la paraula chiedo, eix
emocional del cant de Nemori-
no: aquí hi va haver un primer i
espectacular gall, que es va repe-
tir de seguida. Amb prou feines,
Filianoti, veu i ànim trencats, va
acabar (el públic, comprensiu, el
va aplaudir).

Sort de Gheorghiu, que va ser,
un cop més, la reina. Si l’any pas-
sat ja va desbocar el Liceu amb
un recital de to menor, amb el
personatge no gaire compromès
d’Adina també va entusiasmar el
teatre: capritxosa, comedianta
apassionada, posseïdora d’una
tècnica magistral que li permet
dominar a plaer el fiato i el lega-
to, Gheorghiu s’ha convertit, sens
dubte, en una de les dives predi-
lectes del Liceu. A més, amb la se-
va abraçada a l’afligit Filianoti, va
demostrar també la condició de
diva humana. Bravo, Gheorghiu.<
JOAN ANTON CARARACH


