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Un‘Edèn’deGuinness
alTantarantana
Teresa Bruna
BARCELONA

La temporada 2006-2007
de teatre podria passar a la
història com la que més
s’ha nodrit d’espectacles
nascuts fora de Barcelona.
Els artífexs són, entre d’al-
tres, els centres de creació
de Reus i de Terrassa, el fes-
tival Temporada Alta de Gi-

rona i alguns centres de cre-
acions emergents. Avui ens
referim al Centre d’Arts Es-
cèniques de Terrassa, amb
dues obres en cartell a Bar-
celona: L’ham, a la Beckett,
i L’Edèn, que s’estrena de-
mà al Teatre Tantarantana,
amb una sessió prèvia
aquesta nit.

L’Edèn és un text d’Eu-
gene O’Brien, un autor ir-

landès que amb 30 anys ha
vist sortir la seva obra amb
èxit cap a Londres. Està di-
rigit per Jordi Vila i l’inter-
preten Jordi Figueras i Te-
resa Sánchez. Per a Jordi
Vila “és un text xop d’Irlan-
da, de Guinness; costa molt
poc connectar-hi perquè és
molt universal”.

Parla del cap de setmana
d’una parella que fa 12 anys

tòria argentina ha influït en
la seva vida. I el resultat és
tan fascinant com divertit,
tan enginyós com entene-
dor, perquè la directora uti-
litza el seu cos i la seva veu
com a fil conductor d’un ar-
ranjament de comptes amb
el passat i una reconciliació
amb el present. De vegades
propera a Nanni Moretti (so-
bretot Caro diario i Abril), de
vegades més pròxima a de-
terminades indagacions
sobre el sentit de la imatge
en el cine contemporani (la

utilització de material
d’arxiu resulta sempre crea-
tiva i crítica), presenta igual-
ment un notable sentit de
l’humor que la converteix
en la primera comèdia do-
cumental del nou mil·lenni.

*
Diario argentino, CAT.-ARG.,
2006. DIR.: LUPE PÉREZ GARCÍA

D
es de les darreres
pel·lícules de Joaquim
Jordà fins a treballs

tan importants pel cine fet a
Catalunya com La leyenda
del tiempo, d’Isaki Lacuesta,
o Dies d’agost, de Marc
Recha, el màster Documen-
tal de creació de la Universi-
tat Pompeu Fabra ha impul-
sat projectes que es poden
situar entre el més innova-
dor de l’audiovisual recent.
La seva especialitat és la in-
vestigació sobre els límits
del documental (o les fron-
teres de la ficció), que ha
donat lloc a híbrids fasci-
nants que estan creant nous
gèneres. En aquest àmbit se
situa Diario argentino, dirigi-
da per la jove cineasta Lupe
Pérez García, una pel·lícula
insòlita que ningú que es
consideri aficionat al cinema
de debò hauria de perdre’s.

Diario argentino és la crò-
nica d’un viatge alhora físic i
emocional. Pérez García,
que va arribar a Barcelona
l’any 2001 fugint de la crisi
econòmica del seu país,
torna allà per retrobar-se
amb la mare i reflexionar
sobre la manera com la his-

Crítica* cinema

Una proposta
innovadora

És la primera
comèdia
documental del
nou mil·lenni

Carlos
Losilla

2,4milionsper
alcineencatalà
La Generalitat
preveu 22 estrenes
de films doblats o
subtitulats al català

Redacció
BARCELONA

La Generalitat de Catalunya
ha acordat fomentar l’exhi-
bició de cinema en català
amb una inversió de 2,4 mi-
lions d’euros per a ajuts al
doblatge i la subtitulació de
pel·lícules, que es faran efec-
tius entre el 2007 i el 2008.
El govern català considera

el cinema com “un sector
clau en la normalització de
l’ús del català”.

De moment, per al 2007
hi ha 18 estrenes en català
assegurades, adreçades so-
bretot a públic infantil i ju-
venil, i es preveu, com a
mínim, igualar els 22 títols
del 2006, el 2005 i el 2002.
El govern manté, doncs, la
mateixa política que ha do-
nat com a resultat un per-
centatge de projeccions en
català que gira al voltant del
3%, pel 97% en castellà, tal
com explicava l’AVUI en
l’edició del 2 d’abril passat. ■

TheGiftadult
El grup portuguès presenta aquesta nit el seu nou
treball ‘Fácil de entender’, un recull dels seus èxits

Aina Mercader
BARCELONA

Els portuguesos The Gift ce-
lebren enguany el seu tretzè
aniversari i sense supersti-
cions aprofiten per treure
disc i fer balanç. El seu nou
treball l’han batejat com
Fácil de entender (Virgin) i
el presenten a les 21.30 a la
sala Apolo de Barcelona.

Fácil de entender és el seu
quart disc, un CD més DVD
amb catorze cançons, tres
de les quals són noves. “No
es tracta d’un recopilatori
com s’estila –diuen– perquè
la majoria de cançons han
estat retocades amb el
temps o tornades a gravar
en directe”, com Music o
Driving you slow. Els temes
surten dels discos Vinyl
(1998), Film (2001) i AM-
FM (2004). “Hem intentat
treure el millor de The Gift,
i ha sortit això”.

Les cançons d’aquests
quatre portuguesos d’un
poble a pocs quilòmetres de
Lisboa, que van començar a
fer música amb poc més de
quinze anys, són d’un pop
molt elegant i “parlen de
coses humanes, sense pre-
tensions”, asseguren. “Co-
ses fàcils d’entendre, com
diem al títol”.

El grup, liderat per Sónia
Tavares, s’ha fet conegut can-
tant en anglès, encara que el
portuguès és la seva llengua
habitual. “Hem escollit el
camí estètic de fer pop en an-
glès”,conten.Enaquestaoca-
sió, però, n’han feta una en la
seva llengua: Fácil de enten-
der, que és precisament la
que dóna nom a aquest disc
d’autohomenatge.

Al seu país, els crítics els
han etiquetats com el grup

de la nova música portu-
guesa. De fet, és un pop
que es vesteix amb tocs ex-
perimentals i per al qual,
segons ens expliquen, l’es-
cenari és el millor estudi de
gravació. “Les nostres can-

çons es contraposen al
fado, que és una música
obscura, depressiva i me-
lancòlica”.

Després de més d’un de-
cenni a la carretera, asse-
guren que “tenim un so

més adult i molt més rela-
xat. No hem sortit mai del
pop i hem aconseguit mi-
llorar en cadascun dels
nostres directes”, diuen.
La prova de foc, a Barcelo-
na, aquesta nit. ■

The Gift al complet: Sónia Tavares amb Nuno i John Gonçalves i Miguel Ribeiro ■ VIRGIN

que conviuen. “Un cap de
setmana que viuen per se-
parat i expliquen en forma
de monòlegs creuats dits a
l’espectador”. L’obra està
centrada en la paraula i, a
través d’aquesta, l’especta-
dor va entrant als seus som-
nis: busquen l’edèn, un lloc
ideal per viure la vida que
han perdut i que s’emmira-
lla en la dels seus amics. Els
monòlegs no són gens avor-
rits: hi surten almenys 130
persones! Jordi Vila desta-
ca la qualitat i agilitat del
text, “molt clar, gens expe-
rimental i amb poca dra-
matúrgia”. I destaca el tre-
ball de Joan Sellent, com a
traductor: “És una de les
gràcies del resultat”. ■




