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TEATREb
‘ASSASSINS
ANÒNIMS’, còmic
i comèdia negra

DIRECTOR Jesús Roche
TEATRE Villarroel
DATA 19 de maig

Una funció que pretén
divertir, en què el text
és la cosa més feble

CINEb
‘LOS SEXOADICTOS’,
provocació
passada per aigua

DIRECTOR John Waters
INTÈRPRETS Tracey Ullman, Selma
Blair PAÍS EUA ANY 2004

Prometedor intent de fusió
multicultural fracassat
per la falta de definició

Crítiques 33

Més informació a La Cartellera De Cine i a l’Avui Sortim, pàgines 100 a 106

33 MÚSICA

Els principals èxits de la cantant
canadenca (foto) sonaran aquest
vespre al Palau Sant Jordi, en el primer
concert que fa a Barcelona i única cita
espanyola que ha programat dins de la
gira mundial ‘Bonez Tour 05’. Avril
Lavigne presenta ‘Under my skin’, el
seu segon disc. Els teloners seran els
mallorquins No Children, que
aprofitaran l’ocasió per presentar el
seu treball ‘Reality’.
Palau Sant Jordi (Passeig Olímpic,
5-7). 19 hores. 30 euros.

EL POP REBEL D’AVRIL LAVIGNE
ARRIBA A BARCELONA

33 MÚSICA
JUAN CARLOS ROMERO
Els acords del guitarrista de Huelva
sonaran en un altre recital de ‘cante’
del Festival Flamenc de Ciutat Vella.
CCCB (Montalegre, 5). 22.00 hores.
15 euros.

33 MÚSICA
XAVIER PUIG
El músic dirigirà l’OBC, que abordarà
un repertori amb obres de Txaikovski.
Teatre Auditori (Rambla de Sant
Jordi, 36 Ripollet del Vallès). 22.00
hores.

33 MÚSICA
ARNALDO ANTUNES
El músic i polifacètic artista (foto)
busca la fusió dels sons més actuals i
la música popular del Brasil.
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113)
22.00 hores. 14-20 euros.

33 MÚSICA
ZAKK WYLDE
El cantant i guitarrista torna juntament
amb Black Label Society,
amb un concert rock de sons durs.
Sala Bikini (Deu i Mata, 105).
21.30 hores. 24-27 hores.

Les cites d’avui 33

El cèlebre mestissatge barceloní
va renovant les seves fonts d’ins-
piració. És el cas de Shiva Sound,
decantats cap a un exotisme bra-
siler amb coartada electrònica i
préstecs hip-hop, tal com mos-
tren a Meena supreme.

Però, si bé en la versió gravada,
la idea mostra certes possibilitats,
en directe no arriba a funcionar.
A Apolo, el grup es va mostrar
com si encara palpés el terreny
que trepitja. Estenent trames rít-
miques monolítiques en aliança
amb una guitarra i un cavaquinho
que s’esforçaven per fer-se sentir
enmig d’una papilla sonora con-
fusa, amb cançons desarticulades
que a vegades apuntaven a la
samba i, altres, al hip-hop. L’am-
bient tropical, gairebé lounge, no-
table en algunes cançons del disc,
es va transmetre a l’escenari
d’una manera desmotivada, sen-
se explotar les seves possibilitats.

Enmig d’aquest còctel exòtic
insuficientment agitat, la veu de
Stefanie Ringes podria haver
compensat aquesta indefinició
amb una exhibició de carisma.
Però tampoc era el cas. Potser tin-
dran nits millors.<
JORDI BIANCIOTTO

Comèdia passada de rosca
que escandalitza menys de
l’habitual en John Waters

MÚSICAb
SHIVA SOUND,
nit d’exotismes
de baixa resolució

ARTISTA Shiva Sound
LOCAL Sala Apolo
DATA 25 de maig

33 Jesús Roche, a l’obra.
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33 Selma Blair, a la cinta.

El retorn a Barcelona del Teatre
Arca, grup nascut el 1979 i amb
un historial una mica guadiànic,
es produeix amb aquesta co-
mèdia negra en clau de còmic. En
el guió d’Assassins anònims hi par-
ticipen noms il.lustres de la lite-
ratura negra, com Andreu Martín
i González Ledesma. I, no obs-
tant, el text és el punt més feble
d’un espectacle que té en la seva
escenografia la part millor i més
atractiva. Una sèrie d’amplis te-
lons projectats i dibuixats com a
còmics situen l’acció en un lloc o
en un altre.

Els actors Vicente Gil, Tony
Montells i Jesús Roche (també
director de l’obra) es reparteixen
els diferents personatges d’una
història que se centra en un con-
grés sobre assassins i assassinats,
en què el públic és oient. Tot i un
tuf demagògic i moral –la nostra
actual tolerància davant el que
passa al món ens fa assassins per
omissió, assassins anònims, pro-
clama un personatge–, la repre-
sentació busca la rialla de l’espec-
tador el qual utilitza una vegada i
una altra com a partícip en direc-
te. Hi ha un humor basat més en
el gest i en el moviment, en la
imatge, que en el text, i d’això
se’n ressent la funció. No deixa de
ser curiós que, contràriament al
que és habitual, el còmic Assas-

sins anònims s’hagi editat des-
prés d’haver-se creat l’obra tea-
tral. Una advertència: el final de
l’obra i el del llibre no són el
mateix.

A Teatre Arca li agrada el
món de la improvisació, el con-
tacte directe amb el públic i
això es nota veient aquest espec-
tacle. Però tot és massa senzill i
tot està excessivament par-
cel.lat, sense que s’expliqui una
història en progrés. Els tres ac-
tors s’entreguen en cos i ànima
a la seva missió i sembla que, la
nit de l’estrena, fan diana en
un tipus d’espectador, que s’ho
va passar d’allò més bé. És un
treball generós al servei d’una
funció prima, que s’oblida ben
aviat i amb un discurs que pot
semblar compromès, però que
no ho és.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Provocar sempre amb el mateix
grau d’intensitat i encert no és
una tasca gens fàcil. John Wa-
ters, el més díscol, irreverent i po-
lemista dels cineastes nord-ameri-
cans en actiu, ho ha provat de
mil i una maneres amb resultats
desiguals des que el 1973, i junta-
ment amb Divine, va trencar nor-
mes i tabús amb Pink flamingos,
no la més bona, però sí la més de-
finitòria de les seves pel.lícules.

L’autor de films tan diversos,
encara que sempre en la mateixa
línia provocadora, com Polyester,
Hairspray, Un assassinat molt espe-
cial i Cecil B. Demente, sembla ha-
ver-se estancat. Aquesta és la sen-
sació que fa la seva última pro-
posta, Los sexoadictos, pel.lícula
encara més tosca que totes les an-
teriors del director, en molts mo-
ments gratuïta i sense la ració de
verdadera mala bava que l’ha ca-
racteritzat fins ara.

Perquè Los sexoadictos no és res
més que un acudit fàcil i allargat,
que demana la complicitat d’uns
actors passats de rosca –el tosc
sentit de l’humor de Tracey Ull-
man no funciona– i amb una es-
cueta idea argumental que es de-
sinfla molt abans de culminar els
89 minuts de durada de la pel-
lícula.

L’acció transcorre, com sem-
pre, a Baltimore, la ciutat natal

de Waters, la que més fustiga i on
més bé se sent, caldo de cultiu
d’una societat trastocada que,
això sí, Waters mostra sense em-
buts. Baltimore no és Baltimore,
en la representació de tot un país,
els EUA, sumit en el desconcert,
el puritanisme i el moralisme.

Waters posa remei a la situa-
ció amb la història d’un individu
il.luminat i una mica satànic,
líder dels sexoaddictes per a més
senyes, disposat que tota la ciutat
combregui amb les seves idees
anàrquiques sobre el sexe i com
s’ha de practicar. L’humor bar-
roer –els tocs escatològics, els pits
més grotescos que fellinians que
llueix Selma Blair– preval sobre
la ironia que gairebé sempre han
destil.lat les pel.lícules de Waters,
i fins i tot l’acabat visual s’im-
pregna d’una notable deixadesa.<
QUIM CASAS


