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DISSABTE 24 DE MAIG
a Vilamalla, a les 10 del vespre

(al Centre Social)

Properament:

Santa Coloma de Farners, Vidreres, Osor

● Steven Soderbergh ha
presentat a Canes una vi-
sió d’Ernesto Che Gueva-
ra que, mitjançant la inter-
pretació d’un omnipresent
Benicio del Toro, mostra
el mític guerriller com un
heroi sense fissures. Amb
participació de Tele 5 a la
producció i la presència
fugaç de diversos actors
catalans, com ara Eduard
Fernández i David Selvas,
i espanyols, Che s’estrena-
rà comercialment en dues
parts, però a Canes van
projectar-se seguides, en
total, més de quatre hores
del metratge total. La pri-
mera part reconstrueix el
periple de la guerrilla cu-
bana a Sierra Maestra fins
arribar a la victòria a Santa
Clara prèvia a l’entrada a
L’Havana. La segona part
podria definir-se com la
del fracàs: a Bolívia els

camperols no van secun-
dar la guerrilla revolucio-
nària i fins i tot van afavo-
rir el setge de l’exèrcit. So-
derbergh reconstrueix les
accions guerrilleres del
Che sense arribar a cons-
truir-lo com un personat-
ge, de manera que pot fer
la impressió d’una llarga
aproximació superficial.
O potser és un reconeixe-
ment al fet que no pot tras-
passar-se el mite?

Amb La frontera de
l’alba, la dolorosa bellesa
del cinema de Philippe
Garrel va fer-se ahir pre-
sent per primer cop a la
secció oficial del festival
de Canes. Ha calgut que la
Mostra de Venècia recone-
gués amb un gran premi
l’esplèndida Les amants
réguliers, film sobre el
maig 68, perquè Garrel hi
fos acollit. A La frontera
de l’alba, protagonitzada

per Louis Garrel, fill del
cineasta, modernitza una
nouvelle de Théophile
Gautier (Spirite) per crear
imatges belles i justes en
blanc i negre a propòsit
d’una dona que, després
de suïcidar-se, revé com
un fantasma que el seu úl-
tim amant veu reflectit en
un mirall. Ella és actriu i
ell és un fotògraf, de ma-
nera que el cineasta es pro-
jecta en aquest personatge
que retrata una dona: al
capdavall, el cinema de
Garrel és un retrat de les
seves actrius, en aquest cas
de les joves Laura Smet i
Clémentine Poidatz. Al fi-
nal de La frontera de l’al-
ba hi va haver divisió
d’opinions perquè, si bé
n’hi ha molts que no su-
porten Garrel, d’altres es-
timem apassionadament el
seu cine, que és d’algú que
viu per l’art que l’ha salvat

del suïcidi, que tempta
tants dels seus personat-
ges.

Mentre mil persones
eren a punt d’entrar a la sa-
la Debussy per assistir a la
lliçó de cinema de Quentin
Tarantino, Atom Egoyan
va protagonitzar una tran-
quil·la roda de premsa des-
prés de la projecció mati-
nal d’Adoration. En tot
cas, el director canadenc
d’origen armeni ha dut a
Canes una potent i com-
plexa pel·lícula amb la
qual renova alguna de les
seves constants temàti-
ques: el pes del passat i la
dificultat per saber-ne la
veritat, la recerca de la
identitat, l’assumpció del
dolor i l’omnipresència de
les imatges, de manera que
hi reflexiona sobre com les
noves tecnologies afavo-
reixen la creació i difusió
de realitats i de mentides.

El «Che» heroic i la bellesa de Garrel
IMMA MERINO / Canes

Antoni de Saint Flour és
un autor teatral d’un cert
èxit, instal·lat en una vida
de burgès benestant, que
només ha protagonitzat un
conat de rebel·lia en tota la
seva existència: pixar a la
peixera. Antoni té un amic
de tota la vida, Vinagreta,
malcarat, però sobretot
pobre; també té una
amant, també pobre, una
esposa que no l’entén, una
sogra horrible i una ser-
venta de bon cor que acos-
tuma a defensar-lo. La po-
bresa és tractada en aques-
ta peça com una circums-
tància envilidora, al ma-
teix temps que es dóna una
visió pessimista i catastro-
fista de la realitat francesa
–una constant en l’obra del
dramaturg–, a través d’un
llenguatge tenyit d’ironia i
enginy. En l’obra, en què
l’acció va dels anys vint
als seixanta amb continus
salts temporals (flash-
backs), també s’hi reflec-
teixen algunes de les con-
seqüències de l’ocupació
alemanya.

El director del grup, Ig-
nasi Tomàs, afirma que
Anouilh, autor entre d’al-
tres d’una versió d’Antí-
gona molt celebrada i de la

reconeguda Beckett o l’ho-
nor de Déu, és un drama-
turg que li agrada especial-
ment. L’aspecte més inte-
ressant de l’obra, per a
Tomàs, és el caràcter d’au-
toretrat que té la peça, tot i
que reconeix que té un
caràcter reaccionari, i «no
se n’amaga», cosa que
creu que és una «mostra de
valentia.» El director d’es-
cena explica que, després
d’una peça intimista
–l’any passat van muntar

Un matrimoni de Boston–,
el grup torna a tenir el re-
partiment, per pujar a l’es-
cenari, amb gairebé tots
els seus membres, que en
el muntatge anterior ha-
vien estat en tasques tècni-
ques o de suport.

Tomàs, que ha tingut
Malina lloret com a aju-
dant de direcció i que
anuncia «alguna sorpresa»
en forma de giny escènic,
compta amb Joan Fibla,
Lluís Ribas, Joan Victòria,

Cristina Barceló, Anna Vi-
cens, Anna Pou, Mercè
Fages, Carme Quintana,
Enric Matarrodona, Ada
Berta, Maria Dolors
Pagès, Rosa Sastre, Pilar
Serra i Juani Galdón. La
traducció de l’obra és de
Carme i Josep Maria
Vidal, i la il·luminació ha
estat dissenyada per Rafel
Jaume i la creació audiovi-
sual ha anat a càrrec de
Vicens Asensio (Visual
13).

El Grup de Teatre de Roses estrena
«Els peixos de colors», d’Anouilh
Es tracta d’una obra poc representada i amb un clar rerefons reaccionari

Una imatge de l’últim muntatge del grup rosinc, Un matrimoni de Boston. / MIQUEL RUIZ

● El Grup de Teatre de Roses estre-
na aquest cap de setmana, avui, demà
(22.00 h) i diumenge (19.00 h), al
Teatre Municipal, l’obra Els peixos

DANI CHICANO / Roses de colors (Les poissons rouges ou
Mon père ce héros, 1970), del dra-
maturg francès Jean Anouilh (Bor-
deus, 1910-Lausana, 1987). La peça,
poc representada, té un marcat rere-

fons reaccionari. Ignasi Tomàs diri-
geix la posada en escena de l’obra
amb rigor i atenció als detalls, quel-
com que és marca de la casa d’aquest
grup de teatre amateur.


