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33 Portada de l’Exit de demà.
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‘Mujeres al borde
de...’ torna demà
a les sales
CINE 3 Mujeres al borde de un ata-
que de nervios, cèlebre comèdia de
Pedro Almodóvar protagonitzada
per Carmen Maura i Julieta Serra-
no, torna demà a les sales de qua-
tre ciutats espanyoles com un ac-
te commemoratiu dels 20 anys
de la seva estrena. Els cinemes Re-
noir Floridablanca la projectaran
a Barcelona per donar l’oportuni-
tat a les noves generacions de
veure a la gran pantalla aquest di-
vertit embolic que va ser nomi-
nat a l’Oscar el 1989.

El músic Ravi
Shankar anul.la
la gira per Europa
MÚSICA 3 El sitarista bengalí Ra-
v i S h a n k a r , d e 8 8 a n y s , h a
anul.lat «per raons de salut» la se-
va gira per Europa, que l’havia de
portar a París, el 18 i el 24 de
maig; a Londres, el 27 i el 29 de
maig i el 4 de juny; i a Barcelona,
on la seva actuació estava previs-
ta per a l’1 de juny. Shankar va
introduir a finals dels anys 50 la
música hindú a Occident, i el seu
estil, durant els anys 60, va tenir
una gran influència en l’exbeatle
George Harrison.

La Fura reflexiona
sobre la violència
i el terrorisme
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David Plana, autor
de ‘Boris Godunov’,
analitza a ‘Exit’
el muntatge del TNC

E
l 23 d’octubre del 2002, un
nombrós comando de terro-
ristes txetxens va assaltar el
Teatre Dubrovka de Moscou

durant la representació d’un musi-
cal. Durant gairebé tres dies, els 850
espectadors es van convertir en os-
tatges d’un comando que exigia la
retirada de les tropes russes de
Txetxènia. El president Putin no
només no va atendre aquesta petició
sinó que, a més, va ordenar un res-
cat per la força, que es va saldar amb
prop de 200 morts entre terroristes i
espectadors. Les xifres oficials no
s’han fet mai públiques. Aquest és el
punt de partida de Boris Godunov, la
relectura de La Fura dels Baus del
drama que va publicar Aleksandr
Puixkin el 1831. David Plana, autor
del muntatge que arribarà el dia 17

al TNC, analitza demà a Exit les claus
d’una obra polèmica des que es va
estrenar a Múrcia el 6 de març.

ASSALT AL TEATRE / «El nostre objec-
tiu és parlar del terror d’una mane-
ra més global, indagar en la idea del
terrorisme. I també analitzar la con-
ducta humana en situacions extre-
mes i parlar de l’ús de la violència
per imposar unes idees. Són qües-
tions que apareixen en el Borís Godu-
nov de Puixkin», explica el drama-
turg, que ha teixit el muntatge jun-
tament amb Àlex Ollé, un dels direc-
tors artístics de La Fura. Tots dos
aprofiten qualsevol ocasió per ex-
pressar la seva condemna del terror.
El muntatge recrea l’assalt al teatre
moscovita d’una forma que els es-
pectadors del TNC es poden arribar
a sentir ostatges durant les gairebé
dues hores de Boris Godunov. «A vega-
des l’acció passa molt a prop del
públic i l’impacta. Torba veure un
senyor amb passamuntanyes i un
kalaixnikov assegut a la platea», re-
coneix Plana.

El suplement d’espectacles i cul-
tura d’EL PERIÓDICO també destaca

l’estrena de la pel.lícula Rebobine, por
favor, l’última i imaginativa exhibi-
ció del director francès Michel Gon-
dry, prestigiós realitzador de video-
clips i autor de perles com ¡Olvídate
de mí! i La ciencia del sueño. «La gent
sol titllar-me d’immadur i a vegades
ho sóc. Per algun motiu, la imagina-
ció es considera irresponsable. Però
si ser adult significa ser cínic, prefe-
reixo seguir sent un nen», confessa
Gondry en una entrevista amb Exit.

En música, el suplement entrevis-
ta Pastora, que presenta disc al Pa-
lau de la Música. Exit presenta, així
mateix, les actuacions de Gilberto
Gil, Siniestro Total, Noa, Rokia Tra-
horé i Fred Frith. H

33 Una escena de Boris Godunov.


