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rentino i l’actor Toni Servi-
llo no és cap caricatura es-
perpèntica, sinó un ésser
sortit d’algun malson, com
si compadir-se d’ell signifi-
qués també voler apartar-
lo de la nostra mirada: re-
sulta odiós perquè s’as-
sembla massa a aquella
realitat oculta dels podero-
sos que de vegades creiem
entreveure.

Sorrentino utilitza un
mètode curiós per parlar
d’Andreotti. No es tracta
d’una biografia convenci-
onal, i encara menys d’una
trama de les habituals. A
partir de moments clau
dels seus darrers temps
–la impossibilitat d’arribar
a ser president de la Re-
pública, les relacions amb
la Màfia i el judici posteri-
or–, anem endavant i en-
rere, no veiem cap escena
en la seva integritat. I tant
la planificació com la mú-
sica creen un món al·luci-
nat, irreal, alhora asfixiant
i grotesc. Potser Il divo no
aconsegueix tot allò que
vol, però com a proposta
resulta apasionant: el
poder no és res més que
un teatre de titelles que
només pot provocar an-
goixa i fàstic, sense cap
mena de consol.

Il divo
Dir.: Paolo Sorrentino. Int.:
Toni Servillo, Anna Bonaiuto,
Giulio Bosetti
Itàlia, 2008

Les pel·lícules sobre el
poder corren el perill
de caure en el tòpic

de l’ambivalència. Dit
d’una altra manera, els go-
vernants, els reis o presi-
dents, són contemplats
com a éssers humans que,
en el fons, resulten incapa-
ços de controlar tot allò
que els envolta. La mala
notícia és que Il divo, la
pel·lícula estrella del cine
italià d’aquesta temporada
juntament amb Gomorra,
cau de vegades en aquesta
temptació. La bona notícia,
en canvi, és que ho fa
d’una manera original, que
troba els seus precedents
tant en la tradició del cine-
ma polític del seu país com
en una determinada he-
rència nord-americana, so-
bretot les pel·lícules d’Oli-
ver Stone i en concret
Nixon, amb la qual esta-
bleix un diàleg interessant.
D’aquesta manera, el Giu-
lio Andreotti que compo-
nen el director Paolo Sor-
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La història somiada
CarlosLosilla

d’emocions i sentiments
embolcallats en una estèti-
ca enlluernant, feta de
neons, trens nocturns i inte-
riors fantasmagòrics.

Fins aquí, My blueberry
nights podria considerar-se
una fotocòpia una mica di-
luïda del cinema anterior
de Wong, com a mínim des
d’In the mood for love. Fins
i tot la història del policia
alcohòlic obsessionat per la
dona que el va abandonar, i
que serveix de contrapunt
a la trama principal, és co-
herent amb l’univers me-
lancòlic del cineasta de
Hong Kong. Però el tercer
episodi, que tanca el bucle
de la història marc, potser
subratlla el caràcter labe-
ríntic de la pel·lícula, com ja
és habitual en el cas de
Wong, però ho fa amb un
allargament innecessari i
sense cap substància dra-
màtica. És més, malmet les
virtuts que el seu treball ha
demostrat anteriorment, i
el converteix en una mena
de comedieta romàntica on
the road sense més trans-
cendència. I és una llàsti-
ma, perquè My blueberry
nights tenia prou matèria
primera per evitar aquesta
davallada.

My blueberry nights
Dir.: Wong Kar-wai. Int.: Norah
Jones, Jude Law, Natalie
Portman
EUA, 2007

Com és el cas de molts
directors europeus,
tampoc Wong Kar-

wai podia escapar-se de
fer la seva pel·lícula nord-
americana. I no és gens es-
trany des del moment que
potser es tracta del cineas-
ta asiàtic amb més influèn-
cies occidentals: sense
anar més lluny, Alain Res-
nais és un dels seus refe-
rents més immediats, fins
al punt que 2046, la seva
pel·lícula anterior, ha estat
definida com L’any passat
a Marienbad de la postmo-
dernitat.

Sigui com sigui, si hi ha
alguna cosa certa en tota
aquesta història és que My
blueberry nights no pot ser
més wongkarwaiana, so-
bretot en els dos primers
terços: la història d’una noia
que ha perdut al seu xicot i
coneix un cambrer que
també va deixar passar la
seva oportunitat amorosa
dóna peu a un seguit
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Tornen‘Coralromput’
i ‘Laformadelescoses’

ElTeatreLliure
reposaelsquehan
estatgranstítolsdela
temporada2007-08

T.B.
BARCELONA

Tornen al Teatre Lliure els
que han estat dos dels es-
pectacles més aclamats de
la passada temporada. Di-
mecres, dia 17, s’instal·larà
a l’Espai Lliure La forma de
les coses, un dels millors
textos de Neil LaBute, del
qual Julio Manrique ha fet
una direcció estel·lar. L’obra
ha merescut dos premis Bu-
taca: al millor muntatge de
petit format i a la millor di-
recció teatral. L’interpreten

Mireia Aixalà, Cristina Ge-
nebat, Xavi Ricart i Marc
Rodríguez, i estarà en car-
tell fins a l’11 de gener.

Els dies 26, 27 i 28 entra-
rà a la sala Fabià Puigserver
la versió escènica del poema
de Vicent Andrés Estellés
Coral romput, dirigida per
Joan Ollé. Formen el brillant
planter d’intèrprets Joan
Anguera, Pere Arquillué,
Montserrat Carulla, Eduard
Farelo, Jordi Serra, Isabel
Aymerich, Núria Borrás, Nil
Cardoner i Marta Roure. És
una producció d’El Canal-
Centred’ArtsEscèniquesde
Salt. La música és de Toti
Soler i Lluís Cartes i l’esce-
nografia de Jon Berrondo
(premi Butaca a la millor es-
cenografia). ■
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ElsbarceloninsRaydibaumcanvien l’anglèspelcatalà
en un disc molt travat, ‘Manual de gènere catastròfic’

Andreu Gomila
BARCELONA

Després de dos discos en
anglès, el quartet barcelo-
ní Raydibaum tenia ganes
de fer-se entendre. “Abans
no teníem res a dir, i quan
hem cregut que sí, ens
hem volgut fer entendre”,
ens diu Pep Rius, guitar-
rista i principal lletrista
d’una banda potser desco-
neguda però que amb
aquest nou Manual de gè-
nere catastròfic (RGB)
despertaran, segurament,
moltes curiositats.

Els Raydibaum fan un
pop que sona molt anglo-
saxó, amb melodies molt
ben travades i clares influ-
ències dels primers temps
de Radiohead. Fins i tot ti-
tulen un tema com els an-
glesos, El pop ha mort,
com aquell Pop is dead de
l’any 1993.

Pep Rius deixa clar que
ells no són gens frívols,
però que tampoc no aspi-
ren a salvar el món, i
constata que “aquí pot-
ser, per culpa de la Movi-
da, s’ha venut un pop que
pretén ser intranscen-
dent, quan no té per què
ser-ho”. El seu no ho és
gens. I aquest El pop ha
mort així ho demostra.
Els Raydibaum hi volien
dir la seva i ho aconse-
gueixen amb un treball
important en les guitar-
res i unes lletres “amb
caps i peus”. Res de par-

lar del sol i de la lluna, o
del frec de les cortines.
“Tothom parla de Bob
Dylan i ningú no sap que
l’important és el que diu,
no pas la seva música”,
apunta el guitarrista.

Adrià Puntí, referent
Un altre referent que han
fet servir explícitament
és Adrià Puntí, de qui han
versionat Viatge d’un
savi vilatrista cap enlloc.
“Li ha agradat i assegura

que l’hi hem millorat,
cosa que és impossible”,
admet Valen Nieto, el can-
tant. El de Banyoles, evi-
dentment, els pren el pèl.
Però la relació entre la
banda barcelonina i l’ara
rebatejat Josep Puntí de-
mostra certes connexions
interessants.

Tot i el títol del CD, els
Raydibaum no criden al
pessimisme. “Manual de
gènere catastròfic és un
resum del que hem viscut

tots els membres del grup
en els últims temps. Tots
hem patit alguna catàs-
trofe, però no ens ho
mirem negativament”, in-
dica Rius.

El canvi de llengua, tan-
mateix, sí que els ha supo-
sat un important dalta-
baix, almenys en la mane-
ra de compondre. S’han
decantat envers la simpli-
ficació i això es nota en
aquests onze temes de
llarg recorregut. ■

Els Raydibaum en plena actuació ■ AVUI


