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guatge accessible. En el cas
de Cometas en el cielo, es
tracta ni més ni menys que
de la història de l’Afganistan
des de poc abans de la inva-
sió soviètica fins al 2000, és
a dir, un any abans de l’11-S.
El resultat és una història
de nens i d’amistat traïda
que vol ser poètica i que re-
sultaria simplement ridícu-
la si no fos per les resso-
nàncies polítiques i ideolò-
giques que té. En fi, aquest
crític pot patir la visió de-
monitzada i sense matisos
de soviètics i talibans i

l’èpica d’un relat que no
dubta ni un moment del
paper dels nord-americans
en el conflicte, però no la
grolleria estètica.

*
Cometas en el cielo, EUA,
2007. DIR.: MARC FORSTER. INT.:
KHALID ABDALLAH, HOMAYOUN
ERSHADI, ATOSSA LEONI

La primera impressió de
Cometas en el cielo és
de curiositat: heus aquí

una pel·lícula nord-america-
na que tracta el tema d’Afga-
nistan, amb actors de la
regió, i que intenta respectar
les llengües en què s’hauri-
en expressat els seus perso-
natges a la vida real, sense
necessitat de recórrer a l’an-
glès. Però aquí acaba tot
l’interès de la pel·lícula, per-
què la resta no és més que
un pamflet basat en una
visió simplista i unilateral de
la situació en aquella part
del món, una història que
sembla escrita per un dels
assessors de Bush amb l’ex-
cusa d’il·lustrar un dels con-
ceptes més foscos del llen-
guatge polític actual: la mis-
sió humanitària.

Marc Forster és un cine-
asta obsessionat a donar al
públic gat per llebre. Films
com Monster’s ball o Más
extraño que la ficción
donen fe d’una tasca acura-
da pel que fa a la forma i
confusa pel que fa als con-
tinguts, veritables tours de
force per tal de demostrar
que s’estan abordant temes
importants amb un llen-
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El film dóna una
visió simplista de
la situació a
l’Afganistan
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El‘dixie’tornaa
Tarragonaamb
lapoderosaDee
DeeBridgewater

Oriol Margalef
TARRAGONA

La poderosa cantant de
jazz Dee Dee Bridgewater
serà l’encarregada d’obrir
la 15a edició del Festival
Internacional de Dixieland
de Tarragona, de l’11 al 16
de març. La diva nascuda a
Memphis (EUA), però es-
tablerta a París, està consi-
derada una de les vocalis-
tes més rellevants del pa-
norama jazzístic. Al
concert al Metropol (de
moment, única data de la
gira europea a l’Estat espa-
nyol), Dee Dee presentarà
un viatge a les arrels afri-
canes del jazz (Red Earth,
A Malian Journey).

Amb Dee Dee Bridgewa-
ter com a gran referent, la
regidora de Festes de Tar-
ragona, Sandra Coloma, va
explicar que la veu serà
aquest any el fil conductor
del festival. Vint-i-set for-
macions de nou països di-
ferents conformen el car-
tell d’aquesta edició. Entre
altres, destaquen la Porte-
ña Jazz Band, las Divinas i
la Big Mama en col·labora-
ció amb la coral Esclat Gos-
pel Singers. ■

El cantant Brian
Adams s’autoretrata
■ BRYAN ADAMS

BryanAdamstreul’onzè

El rocker canadenc està fent una minigira europea per presentar el
seu nou treball discogràfic, ‘11’, que ahir va passar per Barcelona

Raquel Font
BARCELONA

Després de 25 anys dalt
dels escenaris i 65 milions
de discos venuts, Bryan
Adams continua tan roc-
ker com sempre. Ho de-
mostra el seu nou àlbum
que sortirà a la venda el 18
de març i que es titula 11
(Universal Music), perquè
és el seu onzè disc d’estudi
i perquè senzillament
“queda bé a la portada”,
explicava ahir el mateix
cantant canadenc, traient
importància a les especu-
lacions sobre el possible
significat del títol que ja
s’han fet. “No hi ha res de
místic ni de numerologia,
és simplement el número
que ve després del deu i
abans del dotze, així de
simple, la resta ja és cosa
de la discogràfica”, afegia.

“L’àlbum va començar
acústic, igual que l’anteri-
or, Room service”, però

després va acabar descar-
tant la idea perquè no li
venia gaire de gust una
cosa tan tranquil·la.

Fórmula magistral
Així que en aquest nou
disc ha tornat a utilitzar
la fórmula magistral que
tan bé li funciona: una
combinació de temes de
rock indiscutible amb al-
gunes balades marca de
la casa, tots onze molt
pensats per ser tocats
en directe perquè en els
seus concerts vol ser
fidel i interpretar les can-
çons tal com han estat gra-
vades. “Seria molt fàcil
treballar amb ordinadors,
tot sona molt bé, genial,
però després intentes
tocar-ho i no pots”. En
definitiva, doncs, es
tracta d’un treball “molt
simple i molt directe,
sense floritures”.

Ahir a la nit Bryan
Adams va oferir un

tastet d’una hora escassa
d’aquest nou disc davant
de 600 fans catalans a
l’Espai Movistar. Va ser un
concert en solitari, només
amb la seva guitarra, i “in-
timista”, que s’emmarca
dins d’una minigira de
només onze dies i que
passa per onze països euro-

peus –el
d’ahir era

el segon–.
Aquesta és una manera de
“tornar-me a mostrar” des-
prés d’un temps fora del pa-
norama musical, explicava
el canadenc en un saló de
l’Hotel Arts unes hores
abans de la seva actuació,
on va avançar que segura-
ment tornarà a tocar a la
capital catalana al mes de
desembre, i en aquesta
ocasió acompanyat de
tota la banda.

A punt d’arribar a
la cinquantena,
Bryan Adams es
mira la seva trajec-

tòria musical i els seus
nombrosos èxits amb
força tranquil·litat i asse-
gura que des del principi
només s’ha dedicat a “dis-
frutar fent cançons”. De
fet, no es mostra gens pre-
ocupat per si a Europa té
més èxit que als Estats
Units, si les ràdios punxen
els seus temes o no o per si
les descàrregues il·legals a
internet li fan perdre gai-
res vendes.

Bryan Adams ho té clar:
“Si fas bones cançons tot-
hom s’interessarà per tu”.
Pel cantant canadenc és
així de simple, una simpli-
citat que també ha inten-
tat “mantenir a la vida per-
sonal”, i per això ha preser-
vat tant la seva intimitat,
fins al punt d’assegurar
que no se sent ni de bon
tros una estrella del rock,
sinó “una persona molt
normal, amb els amics de
sempre, a part dels del
món de la música”. ■

Rodoredaésla
protagonistade
laSetmanadel
LlibreenCatalà

Redacció
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La Setmana del Llibre en
Català, que es clou avui, va
tenir ahir en la lectura pú-
blica de La plaça del dia-
mant, de Mercè Rodoreda,
el seu acte central i més
emotiu. Es van fer lectures
simultànies a 25 poblaci-
ons. A Barcelona, davant
del mercat de Santa Cate-
rina, l’actriu Sílvia Bel –la
Colometa a l’obra del TNC–
va obrir la cita.

Abans del primer capí-
tol, Bel va voler llegir l’últi-
ma part del pròleg que la
mateixa Rodoreda va es-
criure sobre la seva obra.
L’actriu va manifestar la
seva alegria per haver
donat vida a la Colometa i
va indicar que en els prò-
xims mesos la companyia
es traslladarà a Madrid per
interpretar en català l’obra
al Teatro Valle-Inclán. Bel
va expressar la importàn-
cia que tindria que “els po-
lítics assistissin a l’estrena
per acostar més Madrid i
Barcelona i per deixar en-
rere qualsevol polèmica
sobre l’ús del català”. ■


