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Quan caiguin
les fulles

OLGA

Merino

La tardor invita a
acceptar que la vida
és una successió
d’eleccions

P er al comte Jacques de
B o u r b o n - B u s s e t
(1912-2001), diplomàtic i

novel.lista francès, tot era músi-
ca. «Un quadro, un paisatge, un
llibre, un viatge –va escriure– no
valen res fora que un entengui la
s e v a m ú s i c a » . P o t s e r q u e
l’aristòcrata, que va morir d’una
tonta caiguda al metro de París
quan s’acostava als 90 anys, ha-
gués adornat amb alguna sorne-
gueria la postil.la que també te-
nen banda sonora les nostres vi-
des, el temps congelat que enca-
ra palpita en la memòria, el tràn-
sit de les estacions.

Setembre, aquest mes de vere-
ma, de recolliment i de tornada
a la rutina, habita en una cançó
de Van Morrison: When the Leaves
Come Falling Down (Quan caiguin les
fulles). Aquí, tan lluny de la humi-
da Irlanda, encara no cau res, ex-
cepte el poder adquisitiu. Sobren
les cues de la xafogor; tan bon
punt expiri, la melodia acompa-
nyarà tots els dies que han de ve-
nir.

La veu prodigiosa del Lleó de
Belfast, els arranjaments de cor-

da i la lletra de la cançó, inclosa
en el disc Back on Top, es confabu-
len per crear una atmosfera de
melancolia i exaltació de la tar-
dor: dues persones estan assegu-
des a la platja escoltant Chet Ba-
ker. Bufa el vent, potser la sorra
està humida i han caigut les pri-
meres fulles dels arbres. Són bo-
niques en el seu color, la seva
gràcia, la seva antiga saviesa. Un
dels dos amants (també podrien
ser amics o germans) li demana
a l’altre que el segueixi fins al
racó entre el jardí i el mur, fins a
aquell estrany lloc entre el cre-
puscle i l’alba.

És en aquest espai de penom-
bra que evoca la cançó del músic
irlandès on van voleiant durant
anys les equivocacions, alguns
malentesos, aquell assumpte
pendent, les paraules que no
vam dir quan tocava. La tardor
convida a mirar enrere, a refle-
xionar, a acceptar potser que la
vida, al cap i a la fi, consisteix en
una successió d’eleccions, amb
la inevitable dosi d’error que to-
tes impliquen. Mal que ens pesi,
la llibertat està en les pífies. Des
de la talaia de l’edat, el vell com-
te de Busset ho sabia prou bé:
«Si un no renuncia a res –va dir–,
suposa que no prefereix res, no
fa res, no és res. ¿I de què serveix
ser lliure per a res? Són les nos-
tres eleccions les que ens creen i
ens alliberen». H
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El cine etíop
es reivindica
El director Haile Gerima presenta ‘Teza’,
cinta amb la qual fuig del cànon occidental

REUTERS / DENIS BAILBOUSE

33 Haile Gerima, entre els actors Aaron Arefe (dreta) i Abeye Tedla.

NANDO SALVÀ
VENÈCIA

L’aspecte generalment rudimentari
del cine del Tercer Món és una
presència acceptada i fins i tot ben-
vinguda en els festivals europeus.
Des de la seva posició de superiori-
tat, la cinefília s’entendreix davant
aquest exotisme i hi troba l’oportu-
nitat de distingir-se reivindicant el
que per a ulls menys educats resulta
irreivindicable. Per això, va tenir
gràcia que, ahir, a la Mostra el direc-
tor etíop Haile Gerima deixés amb
un pam de nas més d’un esnob
usant més o menys la seva mateixa
dialèctica. La seva nova pel.lícula, Te-
za –presentada a concurs–, és un
compendi de pífies tècniques –bar-
roers moviments de camèra, escenes
pobrament il.luminades, muntatges
esquizofrènics–, que van provocar
incomprensió i condescendència.

Però resulta que Gerima és profes-
sor universitari a Washington, que
les seves pel.lícules prèvies –tractats
sobre l’esclavitud com Sankofa i Har-
vest: 3000 years, entre elles– han com-
petit en festivals com Cannes i Locar-
no, i que mestres com Scorsese el
reivindiquen sense ànim caritatiu,
perquè no en necessita.

«Amb Teza intento inserir la iden-

titat cultural del meu poble en la
història del cine, donar cabuda a la
tradició de les històries explicades
al costat de la foguera, que no res-
ponen al cànon formal o dramàtic.
Estic exigint el dret a tenir el meu
propi accent», va defensar.

Film visceral

L’autoconsciència del mètode
l’aparellaria amb Tarantino i Ro-
bert Rodríguez, si no fos perquè
Grindhouse recuperava l’estètica cas-
posa del cine exploitation dels setan-
ta amb la mirada posada en els
multicines, mentre que Gerima
creu que s’ha de narrar amb eines
culturals pròpies.

El seu cine, encara que artifi-
ciós, és totalment visceral. Tot al
contrari que Nuit de chien, en què
l’alemany Werner Schroeter paro-
dia molt a pesar seu els tics del ci-
ne arty més brut. La seva adaptació
de Para esta noche, de Juan Carlos
Onetti, seria com una nova versió
d’Hijos de los hombres rodada per un
imitador de Manoel de Oliveira, en-
cara que, això sí, incapaç de mun-
tar un sol pla bonic o de riure’s de
si mateix. Aquesta sí que és irrei-
vindicable. H

Tricicle adapta a ‘Spamalot’
l’humor absurd de Monty Python

MUSICAL 3 ESTRENA

b

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

El trio català dirigeix
el musical inspirat en
‘Los caballeros de
la mesa cuadrada’

N
o tenien diners per a ca-
valls i van decidir imitar–
ne el so fent xocar cocos.
Així van començar els

M o n t y P y t h o n e l r o d a t g e
de Los caballeros de la mesa cuadrada
(1974). I així comença Spamalot, el
musical inspirat en la hilarant
pel.lícula dels còmics britànics. Amb
el rei Artús (Jordi Bosch) i el seu es-
cuder Patsy (Julián Fontalvo) trotant
a cop de cocos, a la caça d’un grup
de valents que els acompanyin en la
seva atzarosa recerca del sant grial.

L’humor absurd de Monty Python’s
Spamalot ja cavalca pel Teatre Vic-
tòria en les sessions prèvies a la seva
estrena, el 9 de setembre, sota la di-
recció de Tricicle –Carles Sans, Paco
Mir i Joan Gràcia–, que han adaptat
el muntatge original d’Eric Idle i Jo-
hn du Prez incorporant la seva sàvia
pròpia. «Hi hem afegit més gags i
més rialles. Els dos tipus d’humor es
complementen», addueix el trio.
«M’hauria encantat participar en
aquest xou perquè és molt divertit i
intel.ligent però no canto ni ballo»,
va fer broma ahir Joan Gràcia. Els
que sí que ho fan són els vuit actors i
12 ballarins i ballarines que es repar-
teixen més de 80 personatges i les
coreografies de Francesc Abós.

Jordi Bosch –«un gran pallasso de
provada professionalitat», segons

Tricicle– desplega amb gran ofici la
seva vis còmica i el seu potent doll
de veu com a dislèxic rei Artús. Mar-
ta Ribera (protagonista de Cabaret) és
la dama del Llac, fada i diva rondi-
naire –«m’han robat el paper», recla-
ma en una de les cançons–. El televi-
siu Fernando Gil (La Tira, Noche Ha-
che) broda el psicòpata Sir Lancelot
(també exerceix de cregut francès) i
Sergi Albert es desmelena en el seu
paper de Sir Galahad, el més presu-
mit i guapo dels cavallers. Xavi
Duch (Sir Robin), Jesús García (prín-
cep Herbert) i José Maria Gimeno
(Sir Bedevere) completen el surrealis-
ta elenc.

També apareixen en l’esbojarrada
trama –una paròdia de les gestes
artúriques i dels musicals– un histo-
riador, finlandesos intrusos, els ca-
vallers que diuen «ni», pagesos anar-
quistes, una vaca voladora, un conill
antropòfag i les lakers girls, animado-
res que traslladen l’espectador de
l’edat mitjana a Broadway. I Pepe
Rubianes, retirat temporalment per
tractar-se d’un càncer, que interpre-
ta la veu en off de Déu. «Volem que
segueixi present als escenaris», diu
Sanz, que defineix el musical com
«un disbarat molt divertit». «En el
fons som una colla de tontos», pos-
til.la Bosch. H

SANTIAGO BARTOLOMÉ

33 Una imatge del muntatge, amb Jordi Bosch en el paper de rei Artús.

El muntatge català
més ambiciós

33 «És la producció catalana
més important de la història», diu
Joan Lluís Goas, productor exe-
cutiu del musical, que té un
p r e s s u p o s t d e 2 , 6 m i l i o n s
d’euros. L’espectacular esceno-
grafia –amb un castell com a
element principal– pesa cinc to-
nes i s’usen 200 vestits, algun
amb cristalls de Swarovsky.
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