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CINEb

‘THE RING 2 (LA
SEÑAL 2)’, els
morts no
dormen mai

DIRECTOR Hideo Nakata INTÈRPRETS

Naomi Watts, David Dorfman PAÍS

EUA ANY 2005

L’antic director de l’OBC
va explotar l’amplitud
de volum de l’orquestra

TEATREb
‘DESONKUMBA’,
un nou llenguatge
escènic

CREACIÓ Empar Rosselló
TEATRE Espai Mer
DIA 31 de març

Flamenc, guitarra, paraula i
dansa es fonen en un xou
surrealista

Empar Rosselló fa una bona co-
lla d’anys que treballa la creació
multidisciplinària i ha ofert bons
treballs, l’últim en la passada edi-
ció del festival Grec. Ara incideix
amb Desonkumba, con la muerte en
los tacones, un espectacle que ofe-
reix els caps de setmana des de fa
un mes i que acaba de presentar
oficialment a l’espai més petit de
la ciutat. Una habitació despulla-
da que forma part del seu teatre
taller, que anima des de fa tres
anys i que acull un màxim de 15
espectadors.

Desonkumba no vol dir res en
concret i el muntatge és una su-
ma ordenada d’imatges, escenes
projectades a la paret blanca,
dansa, textos escrits i dits per
Rosselló i la música a la guitarra
interpretada en directe per Quim
Solé. La singular funció comença
amb l’actriu Carmen Orengo,
guarnida com una serventa clàs-
sica, amb còfia, introduint els es-
pectadors, que s’estan esperant al
carrer, a l’habitació i acompa-
nyant-los posteriorment, en
grups de quatre, a treure el cap a
un habitacle amb una dutxa de
plat i una tassa; allà es troben du-
rant uns segons amb el guitarris-
ta i la ballarina.

Empar Rosselló juga amb la
veu, les mans i el cos, amb els
sons i les paraules. Submergeix
els espectadors en una estranya
atmosfera surrealista i l’especta-
cle els atrapa a partir del primer
moment. Parlaria d’un desordre
ordenat presentat en forma de co-
llage, que crea una sèrie d’imat-
ges insòlites i moments d’emoció.
Hi ha humor i una intimitat molt
treballada. Rosselló manté la se-
va recerca d’un nou llenguatge
escènic.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

33 Naomi Watts i David Dorffman, a la pel.lícula. EL PERIÓDICO

MÚSICAb
OBC, solidesa
i entrega amb
la ‘Patètica’

DIRECTOR Lawrence Foster
INTÈRPRET Pierre Amoyal, violí
DATA 1 d’abril

Prolongació d’un film de
culte japonès convertit
en èxit hollywoodià

33 Lawrence Foster.

Els morts no dormen mai. A par-
tir d’aquesta frase tan sobrenatu-
ral està construïda bona part de
la trama de The ring 2 (La señal 2),
que no és tant la versió nord-ame-
ricana del film japonès Ringu 2
com la continuació del remake
realitzat a Hollywood del títol
inaugural de la sèrie, obra de Hi-
deo Nakata.

¿Complicat? No tant. Nakata
és qui firma un parell de les tres
cintes nipones de la sèrie, Ringu i
Ringu 2, i també aquesta segona
al gust hollywoodià. Aquest trans-
vasament de cineastes per rodar
en anglès les pel.lícules que ja ha-
vien fet en la seva llengua mater-
na no és cap novetat: Takashi
Shimizu va firmar no fa gaire
temps el remake del seu film La
maldición.

La presència darrere de la
càmera del mateix director ten-

deix a unificar criteris, malgrat
que en la present ocasió la pro-
posta resulti més valenta. Naka-
ta també és responsable de l’en-
cara més interessant Dark water,

de la qual s’ha portat a terme la
corresponent versió nord-ameri-
cana amb direcció de ¡Walter
Salles, el biògraf de la joventut
motoritzada de Che Guevara! El

seu sentit del terror resulta pre-
cís i és qui millor ha fet del mi-
nimalisme una nova virtut per
al gènere.

I lluny de mirar-se el melic, a
The ring 2 ha preferit l’afalac
abans que la lectura complaent
i cicloestilada. Conscient que el
mercat occidental li exigeix que
doni explicacions diguem-ne ra-
cionals per a aquelles situacions
més abstractes que va proposar
a les pel.lícules originals, Naka-
ta barreja aquesta mica de veris-
me, dintre del gènere, jugant
amb fabulacions oníriques i si-
tuacions esfereïdores: la seqüèn-
cia de l’atac dels cérvols, posem
per cas.

La pel.lícula segueix el fil nar-
ratiu de la precedent, i l’especta-
dor hi tornarà a reconèixer de-
terminats elements sonors i vi-
suals: el cercle en el vídeo, la ne-
na de la densa cabellera negra
que procedeix del més enllà, el
pou amb la tapa semioberta,
l’aigua inquietant que ho xopa
tot. Però no tot és previsible (o
esperat) a The ring 2, i en el mar-
ge de maniobra de què ha dis-
posat Nakata s’hi troba el sugge-
riment.<
QUIM CASAS

Lawrence Foster, aquesta setma-
na al capdavant de l’OBC, va co-
mençar el concert fent posar
drets músics i públic per tenir
uns moments de recolliment i
pregària per a Joan Pau II. El gest
va ser seguit amb desigual acti-
tud pel públic. Es van sentir al-
guns xiulets, als quals l’orquestra
va respondre, de forma contun-
dent, amb els primers acords de
Desintegració morfològica de la xa-

cona de Bach, de Xavier Montsal-
vatge. Amb un so ple, ample i
decidit, el director i l’orquestra
van abordar aquesta obra del
compositor català, que va ser
molt ben acollida pel públic.

El violinista Pierre Amoyal va
completar la primera part amb
el Concert per a violí i orquestra
de René Koëring. L’obra, atonal,
juga constantment amb els con-
trastos de dinàmiques, tempos i
registres. Koëring la va escriure
el 1992 per a Amoyal. El violi-
nista, una mica insegur en al-
guns harmònics, va estar deci-
dit i enèrgic en les parts més
dramàtiques i intenses. El pri-
mer moviment va comptar amb
un moment especialment bo,
una difícil cadència del solista
mantenint un bonic diàleg amb
el corn anglès i acompanyat
pels contrabaixos. L’orquestra

es va mantenir al seu lloc i va
cedir el protagonisme al violí.

A la segona part l’OBC va
construir la Simfonia núm. 6 en si
menor, op. 74, ‘Patètica’ de Txai-
kovski amb solidesa i entrega.
Va explotar l’amplitud de vo-
lum del seu so de manera dra-
màtica tant a l’arribar a la màxi-
ma potència com en la suavitat
més extrema. Va estar molt bé
el clarinet en el primer movi-
ment i també el so i el fraseig de
la secció de violoncels en el se-
gon. Foster va posar l’accent en
la intencionalitat de la música i
va recollir els aplaudiments del
públic fins i tot abans de posar
fi a la interpretació.<
IRENE ACEBAL
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Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 74 a 81

33 MÚSICA

La formació coral (foto) que dirigeix
Oscar Boada presenta al Palau de la
Música un ‘Stabat mater’ amb un toc
andalús creat per Alberto García
Demestres, compositor barceloní que
ha creat diverses peces per al grup.
Aquesta va ser estrenada a l’octubre. El
programa es completa amb dues obres
del segle XX: ‘Misa brevis’, de
Benjamin Britten, i ‘Letanías a la virgen
negra de Rocamadour’, de Poulenc.
Palau de la Música (Sant Francesc
de Paula 2). 18.00 h. 8-10 euros.

EL COR VIVALDI CANTA
UN ‘STABAT MATER’ ACTUAL

33 MÚSICA
XAVIER MONJE QUARTET
El pianista i el seu grup oferiran la
‘Suite per a flauta i jazz trio’, de Claude
Bolling, i clàssics de jazz.
Ateneu Barcelonès (Canuda, 6).
18.30 hores. 10 euros.

33 MÚSICA
ANTHONY B
El cantant jamaicà de reggae torna a
Barcelona per presentar el seu disc
més recent, ‘Smoke free’.
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 133).
19.30 hores. 21 euros.

33 TEATRE
‘A LA RECERCA
DEL DRAC MÀGIC’
El muntatge infantil (foto) narra les
aventures d’un noi i un drac.
Teatre Poliorama (la Rambla, 115.
12.30 hores. De 6 a 10 euros.

33 DANSA
SONIA GÓMEZ
La intèrpret presenta ‘Concierto para
animales’. Hi explora les connexions
entre moviment, música i paraules.
L’Espai (travessera de Gràcia, 63).
22.00 hores. 10 euros.

Les cites d’avui 33

Crítiques 33
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