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La primera companyia
de dansa contemporà-
nia xinesa (amb seu als

EUA) es presenta a Barcelo-
na amb dues coreografies
que fonen de manera in-
tel·ligent i tècnica virtuosa
elements d’Orient i Occi-
dent. Shen Wei, que a més
de coreògraf i ballarí també
firma l’escenografia, el ves-
tuari i el maquillatge de les
seves creacions, és un artis-
ta plàstic que juga amb el
moviment dels cossos. Amb
la seva companyia i una po-
sada en escena mil·limètrica
construeix, més que coreo-
grafies, quadres en acció.

Al primer d’ells, Rite of
Spring, hi pinta mans que,
girant, es transformen en
flors; braços llargs i forts
com els rems d’una nau (el
cos) suament transportada
per les ones (cames); l’esce-
nari convertit en una catifa
de línies grises i blaves que
indiquen les direccions as-
trals que seguiran els balla-

rins; vibracions aleatòries
d’un cos de ball com si fos-
sin fulles d’un arbre. Amb
els grups es multiplica
l’efecte gràfic i matèric d’uns
cossos de diligència mecà-
nica i sentiment ocult, amb
els quals Shen Wei ha canvi-
at el sentit originari de l’obra
de Stravinski, buidant-la de
sensualitat per fer-ne un ús
descriptiu. En canvi, a la se-
gona peça, Re, l’abstracció i
minimalisme dels cants de
la monja tibetana Ani Cho-
ying Dolma alliberen la
composició d’un ritme pre-
visible i la sumeix en una ca-
dència hipnòtica.

La tradició del seu país és
utilitzada en troballes de
tècnica corporal i en imat-
ges gràfiques. Amb la ma-
teixa concentració que els
monjos budistes ordeix
aquesta combinació geo-
mètrica, aquí els ballarins
es van movent i l’esborren,
creant una nova superfície
de sorra ingràvida que se’ls
’enganxa als cossos per se-
guir-los com una estela, un
polsim semblant al que fa
volar les papallones, però a
ells ballar, màgicament.
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So, imatge,
moviment

Shen Wei, més
que coreografies,
construeix
quadres en acció

El‘fracàs’de
MelBrooks

El veterà còmic no aconsegueix igualar
amb ‘Young Frankenstein’ l’èxit ni la
qualitat de l’aclamat ‘The Producers’

Lara Bonilla
NOVA YORK. CORRESPONSAL

“És molt divertida. Si t’agra-
da Mel Brooks, t’encantarà.
És igual que la pel·lícula”, li
diu l’acomodadora a un es-
pectador impacient abans
de començar la funció. Val a
dir que no s’equivocava, al-
menys en a l’última afirma-
ció. Pel que fa a les dues pri-
meres, ja diuen que sobre
gustos no hi ha res escrit.

El nou musical de Mel
Brooks, Young Frankens-
tein, és una adaptació pràc-
ticament calcada del seu
èxit cinematogràfic de
1974 homònim. Però els
gags d’aquesta paròdia en
blanc i negre de films de ter-
ror no funcionen igual sobre
l’escenari i el resultat és un
vodevil caspós que encade-
na acudits fàcils i que no ha
aconseguit igualar l’èxit de
The Producers, l’últim mu-
sical que va portar a Broad-
way el geni de la comèdia
Mel Brooks, que està fent,
per cert, una lucrativa sego-

na carrera a base de resca-
tar alguns dels seus clàssics.

El nou musical inclou
tots els gags mítics del film
–la gepa d’Igor, la trobada
del monstre Frankenstein
amb el cec de la cabana o el
número dels renills de ca-
valls– i alguns han esdevin-
gut cançons. Brooks ha ac-
tualitzat els acudits i ha es-
crit la música i la lletra de
les cançons. Assegura que
treballar en aquest projec-
te ha estat com posar-se en
la pell del doctor Frankens-
tein. “He hagut de reani-
mar teixit mort”.

Per ressuscitar aquest
clàssic dels 70 s’ha rodejat
del mateix equip que a The
Producers, que va deixar el
llistó molt alt. Tant, que el
nou musical no satisfà les
expectatives. “Si The Pro-
ducers no hagués existit,
Young Frankenstein seria
potser un hit, però tenim el
dret a estàndards més ele-
vats”, escriu un crític de la
revista Time que no salva ni
els números musicals. La

coreògrafa “sembla haver
gastat les millors idees a
The Producers. No hi ha res
que s’hi acosti”. The New
York Times hi està d’acord.
“No, no és tan bona com
The Producers. No, no és
tan divertida com la pel·lí-
cula i no, no mereix els 450
dòlars de l’entrada”.

El que no se li pot negar a
Young Frankenstein és el
gran desplegament d’efec-
tesespecials,desdequadres
que cobren vida fins a des-
càrregues elèctriques. És
pur espectacle. També se li
ha de reconèixer a l’octoge-
nari Brooks la capacitat de
treball i les ganes de conti-
nuar arriscant amb una car-
rera més que consolidada.

Mel Brooks no descarta
una altra aventura musical
i aquest cop no necessària-
ment una adaptació sinó
una idea original. Sobretot,
això, original, perquè seria
injust que Brooks fos recor-
dat com “un monstre de
Broadway que es repeteix
a si mateix”. Time, dixit. ■

L’1 de juny pujaran per últim
cop a l’escenari de Broadway,
Mimi, Roger, Mark i la resta de
joves artistes que tracten de
sobreviure en el Nova York
dels anys 90 sota l’amenaça
de la sida. Ells són els prota-
gonistes de Rent, la versió
rock de l’òpera La Bohème, de
Puccini, que tanca després de
12 anys, i el setè musical que

‘Rent’ abaixa el teló després de 12 anys
més temps s’ha mantingut en
la cartellera de Broadway.
Més enllà de la durada, el més
significatiu és que Rent va
portar aire jove, i espectadors
joves, a Broadway, cosa que
no passava des de Hair.
També va ser un dels primers
musicals a parlar obertament
de l’homosexualitat, la bise-
xualitat o la sida. El musical

es va estrenar el 16 d’abril del
1996. Ha recaptat 280 milions
de dòlars a Broadway i se
n’han fet produccions als cinc
continents. El 2005 també es
va fer una fallida versió cine-
matogràfica. Però després de
registrar en els últims mesos
un descens continuat en la
venda d’entrades, Rent ha
optat per plegar.

La crítica nord-americana ha carregat contra ‘Young Frankenstein’ ■ PAUL KOLNIK

Catalunya
alMidem
Les empreses
catalanes tornaran a
tenir marca i espai
propi al mercat de
Cannes

Redacció
BARCELONA

Diumenge que ve Cannes
es convertirà en la capital
europea de la música. Du-
rant quatre dies s’hi cele-
brarà la 42a edició del Mer-
cat Internacional d’Edició
de Música (Midem).

Aquesta serà la tercera
vegada que l’Institut Cata-
là d’Indústries Culturals
(ICIC) hi tindrà un estand,
a través del qual es promo-
cionaran internacional-
ment les empreses catala-
nes del sector de la música.
Aquest any, però, ho po-
dran tornar a fer amb una
marca pròpia, després que
en les dues últimes edici-
ons –coincidint amb Xavi-
er Marcé al capdavant de
l’ICIC– es presentessin al

mercat discogràfic sota el
paraigües de Sounds of
Spain, amb la resta d’em-
preses espanyoles, excepte
les del País Basc i les Illes
Balears.

Catalan Music! és la
marca que l’ICIC ha volgut
recuperar per agrupar les
33 empreses catalanes que
aquest any participaran al
Midem, entre les quals hi
ha Apecat, Blanco y Negro,
K-Industria, Picap i Pro-
duccions Contrabaix.

L’objectiu de la marca
Catalan Music!, que a partir
d’ara representarà la indús-
tria musical catalana a tots
els actes internacionals
d’aquest tipus, és donar sin-
gularitat i més visibilitat in-
ternacional a les empreses
musicals del país davant
dels milers de professionals
provinents de tot el món
que aquests dies es passeja-
ran pel mercat. El Midem
2008 comptarà amb la par-
ticipació de més de 4.500
empreses i un total de
2.300 expositors. ■

Catalunya, com Irlanda, gaudirà d’un espai propi al mercat
musical més important d’Europa ■ AFP


