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Cine
d’avui
Bienvenido
a Farewell-
Gutmann
Xavi Puebla
Smoking room, El méto-
do, Casual day... Per algu-
na raó, estan proliferant
les pel·lícules ambienta-
des en l’univers de les ofi-
cines; aquesta n’és la dar-
rera mostra. Els actors
són el millor d’un retrat de
les relacions laborals gai-
rebé abstracte.

Escondidos
en Brujas
Martin
McDonagh
Un prestigiós dramaturg
irlandès debuta com a di-
rector de cine amb un es-
trany thriller ple d’humor
negre i situacions absur-
des que sembla una bar-
reja entre Tarantino i Bec-
kett. La ciutat de Bruges hi
apareix filmada de forma
notablement inquietant.

Tropa de élite
José Padilha
La pel·lícula guanyadora
de l’Ós d’Or –a més de
molts premis al seu país,
Brasil– ve a ser l’altra cara
de Ciutat de Déu: ara es
parla de la policia especi-
alitzada a mantenir l’ordre
als barris de faveles. Ro-
dada i muntada amb l’estil
percussor i trepidant
d’aquell film, és tan im-
pactant com efectista.

Yo serví
al rey de
Inglaterra
Jirí Menzel
El veterà director de
Trens rigorosament vigi-
lats torna a adaptar Bohu-
mil Hrabal amb aquesta
deliciosa tragicomèdia
que fa una panoràmica
per la història txeca del
segle XX a través del re-
trat d’un oportunista.

Gente de
mala calidad
Juan Cavestany
Un dels directors d’El
asombroso mundo de Bor-
jamari y Pocholo debuta
en solitari amb una comè-
dia potser irregular però
estimulant per la seva
mala bava i amargor. No és
el sainet que pot semblar a
simple vista, sinó que vol
ser l’equivalent castís (sal-
vant les distàncies) de
Todd Solonz i Neil LaBute.

Soy un
cyborg
Park Chan-
wook
L’autor de les violentes
Old boy i Sympathy for
Mr. Vengeance sorprèn
amb la seva particular
visió de la comèdia ro-
màntica. És una obra des-
concertant i al·lucinada,
d’imatges suggestives i
posseïdora d’una estra-
nya poesia.

Xavier
Roca

de la partitura de Puccini
no es va produir per cau-
ses diverses. Una va ser la
Mimì d’Olga Mykytenko,
veu esplèndida i expansi-
va, però ben garrepa d’ex-
pressivitat. Rodolfo és un
dels cavalls de batalla
d’Aquiles Machado, però
un fraseig acurat no
amaga la duresa creixent
de l’instrument i la tensió
en la línia de cant.

Més equilibrada entre
intencions i resultats va

L’asturià Emilio Sagi
situa l’obra de Puccini en
el París circa maig del 68
(tot i que a vegades sem-
blava la dècada anterior),
sense que el resultat, fora
de detalls puntuals, gri-
nyolés gaire. Es tracta en
el fons d’una translació bà-
sicament decorativa (es-
plèndida escenografia de
Julio Galán) més que no
pas substancial, amb un
Sagi menys interessat a
explorar les connexions
entre el moment històric
triat i els bohemis puccini-
ans que a explicar bé l’ar-
gument, tal com va fer.

Tot i el bon nivell glo-
bal, l’impacte emocional

La bohème
Autor: Giacomo Puccini.
Dir. musical: Eiji Oue.
Festival Castell de Peralada.
25 de juliol.

La deriva populista
del Festival de Pera-
lada, tan lícita com

no compartible, té com a
efecte secundari el retraï-
ment del certamen com a
impulsor d’espectacles
que, a la llarga, són els
que donen senyal d’iden-
titat. Com a mínim, ja que
es vol produir menys, hi
ha bon criteri a l’hora de
llogar, si jutgem per
aquesta Bohème estrena-
da a Oviedo el 2000.

Crítica òpera

La història com a decorat

XavierCester

ser la parella formada
per Javier Franco (Marce-
llo) i María José Moreno
(Musetta).

L’acústica de Peralada
no és gaire favorable a les
deliqüescències orques-
trals de Puccini, com tam-
poc ho és la poca ductili-
tat de l’OBC en els que-
fers operístics. Més
blasmable va ser, tanma-
teix, el pols inert i l’alè es-
llanguit que va imposar
Eiji Oue. Si afegim el re-
cord del seu nefast Tris-
tan a Bayreuth, la conclu-
sió paradoxal és que a
aquest director avesat a
fer tant de teatre al podi,
el teatre no li prova gaire.

L’acústica de
Peralada no és
gaire favorable
a Puccini

Peraladaentota
lasevaesplendor

El festival presenta durant dos dies una versió
escenificada de ‘La bohème’ amb direcció d’Eiji Oue

Peralada va tornar a ser Pe-
raladaentota lasevaesplen-
dor. Un títol d’òpera dels de
sempre, La bohème, de Puc-
cini,orquestra icorendirec-
te, grans cantants i una di-
recció d’escena que conjun-
tava classicisme i actualitat.
L’expectació havia fet que
s’exhaurissin les entrades, i
és que el menú s’ho valia, ja
que malgrat que l’oferta de
festivals a la Costa Brava ha
crescut, l’òpera representa-
da –una mà segura malgrat
el seu elevat cost– ha anat
perdent pistonada i també
alguns senyals d’identitat.

Per al Peralada de les
gransocasionscalienvestits
de disseny sobre els bronze-
jats cossos dels estiuejants.
L’ocasió ho demanava: més
de 300 artistes –entre or-
questra (l’OBC), els cors (el
de Cambra del Palau de la
Música i l’Infantil de l’Orfeó
Català) i cantants solistes
(Ola Mykytenko, Aquiles
Machado, María José More-
na, Javier Franco, Manel Es-
teve i Stefano Palatchi)– i
autoritatsdeprimernivellal
balcó, des del conseller Joan
Manuel Tresserras fins al vi-

cepresident de la Generali-
tat, Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, passant per la consellera
de Sanitat, Marina Geli, el
senador de CiU Jordi Vilajo-
ana, Miquel Roca i la sonada
absència de la presidenta i
ànima del Festival, Carme
Mateu, indisposada.

La pluja tampoc va faltar
a la cita: a dos quarts de
deu queien les primeres go-
tes i a l’hora de començar,
sota una fina pluja d’estiu
que va encongir els cors,

van aparèixer els preuats
impermeables amb què el
Festival obsequia el públic,
que, obedient, va anar fi-
cant les elegàncies i les
hores de perruqueria mal-
baratades sota uns socialit-
zadors Emergency Poncho
de PVC. “La pluja ens igua-
la a tots”, deien alguns. Al-
tres, en veure’s mudats,
aprofitaven per fer-se fotos
mentre s’anunciava que l’ò-
pera es retardava. I allà al
mig, Tomàs Molina va ser el

gran protagonista. “Quant
creus que durarà?”, “Es
farà l’òpera?”. I ell, agafant-
s’ho amb bon humor, treia
la seva PDA i interpretava
mapes del temps amb un
“d’aquí a 10 minuts s’a-
caba” davant d’un preocu-
pat Joan Maria Gual, direc-
tor del certamen. I així va
ser. Al punt de les onze el
mestre Eiji Oue alçava la
batuta i donava vida als
amors de Mimì i Rodolfo,
Marcello i Musetta. ■

‘La bohème’ va exhaurir les localitats de les dues úniques funcions ■ JORDI RIBOT / CLICK ART FOTO
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