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MÚSICA
Mor Bo Diddley,
un dels pioners
del ‘rock’n’roll’
El pioner del rock Bo Diddley
va morir ahir a l’edat de 79
anys, després de cinc dècades
de carrera. Amb el seu estil de
tocar, conegut com Bo Diddley
Beat, amb aires de rumba, va
influenciar decisivament el
ritme del rock’n’roll. Entre els
seus temes més coneguts figu-
ren Who do we love, Before
you accuse me, I’m a man...
Ara fa un any, Diddley va patir
un atac de cor durant un con-
cert. Ahir, al seu domicili de
Florida, un nou col·lapse cardí-
ac va acabar amb la seva vida.

CÒMIC
El dibuixant Max,
president dels
il·lustradors
Francesc Capdevila, més co-
negut pel seu nom artístic de
Max, presidirà la nova junta
directiva de la Federació d’As-
sociacions d’Il·lustradors Pro-
fessionals, que aglutina cinc
entitats de Catalunya, Galícia,
Madrid, el País Basc i el País
Valencià i, en conjunt, més
d’un miler de professionals.
La nova junta vol crear l’Ob-
servatori de la Il·lustració per
vigilar els abusos contractu-
als que es donen al sector.

Cultura
enbreu

la pedanteria fílmica). Aquí
no tenim textos sobreim-
presos i sí alguna cosa reco-
neixible com un argument,
encara que el barroquisme
visual, la música omnipre-
sent i l’exhibicionisme cul-

tics highbrow i els especta-
dors de versió original. L’es-
trena de La ronda de noche
sembla un intent de recon-
ciliació amb el seu públic
després de l’espessor de la
marejant saga Les maletes
de Tulse Luper, i també una
relativa cura d’humilitat (en-
cara que cada fotograma
porti l’empremta del que
pot passar a la història del
cinema com a paradigma de

La ronda de noche
Director: Peter Greenaway.
Intèrprets: Martin Freeman,
Emily Holmes.
GB-Polònia-Canadà-Holanda, 2007

Elevat al seu dia als al-
tars del cinema
d’autor, el britànic

Peter Greenaway ha anat
veient com des de finals
dels 80 anava baixant la
seva cotització entre els crí-

Crítica cinema

El pintor i els conspiradors

XavierRoca

tista portin la marca de fà-
brica d’un cineasta que ha
anat diluint les fronteres
entre cinema i videoart.

A través d’una successió
de tableaux vivants, La
ronda de noche especula
sobre els hipotètics fets que
podrien haver envoltat l’en-
càrrec i l’execució del cèle-
bre quadre de Rembrandt,
on el pintor hauria esquitxat
pistes per desemmascarar

una conspiració criminal. En
aquest sentit, fa pensar en
una resposta d’art i assaig
tant als bestsellers tipus El
codi Da Vinci com a making
of pictòrics a l’estil de La
jove de la perla.

El film també vol ser un
Blow up d’època. I el fet que
la pel·lícula que el va desco-
brir al públic inquiet, El con-
tracte del dibuixant, ja en-
caixés exactament en

aquesta definició, sona a re-
curs de Greenaway de repe-
tir un esquema que al seu
dia va enlluernar com a joc
intel·lectual.

El millor que es pot dir de
La ronda de noche és que
avorreix menys de l’esperat.
És un treball intel·ligent,
provocatiu i refinat. Però no
dissipa la impressió que el
cim creatiu del seu autor ja
ha quedat enrere.

Confirma la
sospita que el cim
creatiu de l’autor
ha quedat enrere

Entrevista: Montse Guallar L’actriués lanovaMadameTarbouche
a‘El llibertí’,apuntdesortirdelPolioramaid’anardegirafinsalgener

“EnDiderot,al final,es
quedatoteslesdones”
Teresa Bruna
BARCELONA

Després d’un any d’èxit rotund, El
llibertí, d’Eric-Emmanuel Schmitt,
deixaelPoliorama.Lesagendesdels
teatres manen. Però també les dels
actors: Montse Guallar i Rosa Re-
nom s’han incorporat al reparti-
ment per substituir Laura Conejero
i Marta Milà en la imminent gira de
l’espectacle arreu de Catalunya.
Montse Guallar és ara la perversa i
misteriosa Madame Tarbouche, ve-
hicle transmissor de la filosofia de
Schmitt, que arriba a fer trontollar
la del seu admirat Diderot.

Parla bé Madame Terbouche, oi?
I com sedueix! La seducció és
l’única arma que té per ser algú a la
societat d’aleshores. I ho diu, eh!
No se n’amaga. M’agrada molt com
està escrita, perquè et dóna l’opor-
tunitat de construir un personatge
amb una manera d’expressar-se i
de moure’s que no és la d’ara.

Vaja, que t’entusiasma!
Sí, perquè és molt dona. Té ràbia a
dintre pel paper que els ha tocat a
les dones del seu temps, dones
intel·ligents sense cap possibilitat
d’alliberar-se. I va a mort contra els
homes. S’expressa amb moltes pa-
raules, amb molta ironia, amb ca-
pacitat per parlar amb els homes
i... s’expressa molt amb el cos!

Creus que és una obra feminista?
No n’estic segura, gens ni mica!
El discurs de les dones és intel·li-
gent, interessant. Però fixa-t’hi:
en Diderot fa una mica el ridícul
però se surt amb la seva. Tot fent
el joc d’enganyat-enganyador, es
fa la dona que vol. En definitiva,
les té a totes! M’agrada molt l’Eric
E. Schmitt. A Petits crims conju-
gals, la dona té el mateix perfil.

També parla del conflicte de la
dona madura enfront de la madu-
resa de l’home. A París la feia la
Charlotte Ramplig, meravellosa.

Com ha anat la substitució?
No he tingut un procés de creixen-
ça, ha estat una immersió! El movi-
ment escènic ja estava fet, en
Ramon [Madaula] no es podia en-
frontar a un canvi, ell no es mou
d’escena i hi porta nou mesos. No
puc parlar d’una dificultat real per-
què he agafat un patró ja fet.

Jo t’hi veig molt en aquest paper...
A tothom li ha passat, és molt de la
meva corda. M’ha fet molta il·lusió
que em truquessin. La creació va
venint i ja és meva, ho noto.

provar?”. He de dir que la Laura
[Conejero] m’ha ajudat molt. Ens
vam trobar cinc o sis vegades. Ha
estat un work in progress!

I en Ramon és un perfeccionista...
És un projecte molt personal seu,
és qui va tenir els drets de l’obra i
qui la va proposar. Feia molt que no
treballàvem junts, ha estat una re-
trobada magnifica. M’ha rebut
d’una manera meravellosa. I ell
està divertit, esplèndid... .

Per cert. Tornaràs a Sant Andreu?
No ho crec pas. Sóc a Colòmbia i
crec que en mans de les guerri-
lles. Potser ja som morts... Penso
que van demanar un rescat al
meu fill d’aquí i no ha pagat! ■

Ja havies treballat amb en Bozzo?
És com el meu papa! Amb Dagoll
Dagom vaig complir dels 18 als 22
anys. I també vaig començar amb
una substitució: vaig entrar a An-
taviana en el lloc de l’Assumpta
Serna. Després vaig interpretar
La nit de Sant Joan.

Quant de temps heu assajat?
Sis dies –no se si s’ha de dir o no!–
repartits en tres setmanes. Però
portava tres setmanes més apre-
nent el text tota sola.

Ja estàs avesada a la tele!
Una mica vaig pensar això. Per-
què quan et surt una substitució
has de contestar ràpid, i em vaig
dir: “Si ho fas a la tele, per què no

Montse Guallar va començar amb Joan Lluís Bozzo amb una altra substitució, a ‘Antaviana’ ■ FRANCESC MELCION

Bo Diddley en un concert que
va oferir a Nova York el 2004
■ JEFF CHRISTENSEN / REUTERS


