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Arqueòlegs australians han desen-
terrat una mòmia faraònica d’un
home embalsamat fa 2.600 anys i
que, segons els experts, és la més
ben preservada de les trobades a
Egipte en els últims anys. Els ex-
perts van descobrir el cos al jaci-
ment que circumda la piràmide
de Saqara, a 40 quilòmetres al sud
del Caire.

Trobada la mòmia més
ben preservada d’Egipte

El dibuixant, que treballa actual-
ment al diari Avui, rebrà el guardó el
16 d’abril en un acte a Llançà (Alt
Empordà). Aquest premi s’atorga
des de fa nou anys, decidit per repre-
sentants dels principals diaris espa-
nyols. El premi consisteix en una
estàtua de plata que reprodueix
l’emblemàtic gat, obra del dissenya-
dor David Salvador.

Fer rep el Premi
d’Humor Gat Perich

L’Associació de Músics en Valencià
van ocupar ahir a la nit el Palau de
la Música de València en protesta
contra la marginació que asseguren
patir als mitjans de comunicació
públics i les sales teatrals oficials. En-
tre els manifestants hi havia els
membres d’Al Tall, Obrint Pas i Joan
Amèric. Els músics van fer un im-
provisat concert al hall.

Protesta dels músics
que canten en valencià

Una malaltia del cantant Brandon
Flowers ha obligat a la suspensió
del concert que el grup de Las Ve-
gas tenia previst oferir avui a la sa-
la Apolo. Les entrades per a aquest
recital estaven totes venudes. The
Killers havia de presentar el seu
primer disc, Hot fuss. L’import de
les localitats es tornaran als punts
de venda.

Cancel.lat el concert de
The Killers a Barcelona
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L’atmosfera
enigmàtica de
Cunillé s’instal.la
al Lliure

c

LURDES BARBA DIRIGEIX
NOVAMENT UN TEXT DE
L’AUTORA A ‘OCCISIÓ’

ELENA HEVIA
BARCELONA

TEATRE I ESTRENA

Per abordar les obres de
la dramaturga Lluïsa

Cunillé s’ha de saber entrar en
sintonia amb el seu enigmàtic
món. Potser per això, únicament
els que la coneixen bé s’han atre-
vit a dirigir-la. És el cas de Xavier
Albertí, que ha format amb ella
un dels tàndems teatrals més
sòlids de l’escena catalana, i ara
de Lurdes Barba, que va treballar
amb l’autora com a actriu i com
a directora, especialment en un
dels seus textos més celebrats i
premiats, Barcelona, mapa d’om-
bres.

Ara Barba es posa al capdavant
d’Occisió, última creació de l’auto-
ra, que aquesta nit s’estrena a
l’Espai Lliure de Montjuïc, on es-
tarà fins al 20 de març.

Per la directora, la voluntària
indefinició dels arguments de Cu-

nillé es contraposa a la precisió
del seu llenguatge. Occisió vol dir
mort violenta i això és el que
passa exactament a l’obra»,
apunta Barba. Poques coses més
es poden precisar en aquesta in-
triga minimalista i essencial que
traça un conflicte entre tres per-
sonatges, una dona (Mia Esteve)
que ha heretat el negoci hoteler
dels seus pares i que el vol tancar
costi el que costi perquè resulta
ruïnós, una clienta (Lina Lam-
bert) decidida a no anar-se’n
d’allà i un automobilista (Jordi
Collet) que amb la seva inespera-
da arribada trencarà el pols entre
les dues dones. El muntatge mos-
tra els personatges en el mateix
moment del dia, l’hora del cafè
després del sopar, al llarg d’una
setmana.

Per Lambert, que com Jordi
Collet és una altra seguidora fidel
de Cunillé, aquesta és l’obra en
què l’autora s’ha valgut d’una fór-
mula més reconeixible: «És un
thriller, però en l’estela atípica de
pel.lícules com Blue Velvet i
Sang fàcil». Com en les famoses
pel.lícules de David Lynch i els
Coen, Occisió «mostra un fasci-
nant hipnotisme i provoca el ma-
teix vertigen». <

El director presenta avui el musical en castellà al Teatre Novedades

Reguant escenifica la seva versió
de ‘Cantando bajo la lluvia’ a BCN

ARTS ESCÈNIQUES I ESTRENA
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CLARA DE COMINGES
BARCELONA

«La lluvia al repicar, me in-
vita a pasear...». Així sona

la versió espanyola del musical Can-
tando bajo la lluvia que el 1952 va im-
mortalitzar en el cinema el desapa-
regut Gene Kelly. Després de més de
170 representacions a Madrid, l’obra
arriba avui al Teatre Novedades de
Barcelona on es podrà veure fins al
10 d’abril. A partir del maig, em-
prendrà a Alacant una gira d’un any
per tot el territori espanyol.

Desmarcant-se d’altres versions
europees, aquest espectacle inclou
la famosa escena del paraigua amb
pluja caient a sobre del protagonis-
ta. Un dels problemes sorgits durant
els assajos va ser què fer després
amb l’aigua abocada. «A base d’anar
provant i de moltes caigudes dels
actors vam trobar la solució», expli-
ca Reguant. Gràcies a una pintura
impermeable i col.locant sorra a ter-
ra van aconseguir arreglar-ho. «A
més a més –precisa–, com que la
cançó va just abans de l’entreacte,
ens hem inventat una sorpresa que
acaba tenint molt èxit entre el
públic».

q POLÈMICA MUSICAL
Durant l’estrena de l’obra a Madrid
el setembre passat, gairebé un cente-
nar de músics professionals van pro-
testar davant la porta del teatre per
no tenir contractats músics a l’espec-
tacle. Reguant surt al pas d’aquesta
polèmica al.legant que l’escassa sub-
venció del Ministeri de Cultura –poc
més de 12.000 euros dels 800.000
que ha costat el muntatge de l’obra–

ha impedit comptar amb una or-
questra en directe. «¡Què més vol-
dríem nosaltres! És molt car tenir
músics. Així que vam haver d’elegir
entre fer-ho sense ells o no fer-ho».
El director assenyala que la música
es va gravar amb orquestra i es po-
drà sentir al disc de la versió espa-
nyola del musical (registrat en direc-
te) que sortirà pròximament a la
venda.

Reguant ha optat per un muntat-

ge en què la peça bàsica no és el de-
corat sinó els 22 actors que formen
el repartiment, dels quals quatre
són protagonistes. Per al paper de
Lockwood (interpretat en el film per
Gene Kelly) van buscar un personat-
ge que els fes oblidar la figura del
mític actor i aportés un nou punt de
vista. El van trobar en Daniel Caba-
llero, que reconeix que «és impossi-
ble ser Gene Kelly».

L’elecció de Víctor Ullate Roche va

ser una aposta de Reguant. El res-
ponsable del muntatge va conside-
rar «fonamental» la presència de
l’actor i ballarí en el paper de Cosmo
Brown. El repartiment el completen
la filla del director, Xènia Reguant, i
la televisiva Marta Solaz. El musical
compta amb la col.laboració del co-
reògraf nord-americà Chet Walker,
posseïdor, entre altres guardons,
d’un premi Tony al millor musical
per Fosse.<

33 D’esquerra a dreta, Víctor Ullate, Marta Solaz, Daniel Caballero i el director, Ricard Reguant, ahir.

ALBERT BERTRAN


