
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 07795M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 20/04/2007 - Hora: 00:53

icult
DIVENDRES

20 D’ABRIL DEL 2007 77espectacles el Periódico

temsí

El nen torero
espanyol millora
i abandona l’uci
TOROS 3 Els metges de l’hospital
d’Aguascalientes (Mèxic) estan sor-
presos de l’evolució de Jairo Miguel
Sánchez, de 14 anys, que va patir
una cornada durant una novellada
de la fira de San Marcos a la plaça de
la ciutat mexicana diumenge passat.
Una de les astes del novell Hidrocáli-
do li va fregar l’aorta i el cor, i li va
perforar el pulmó esquerre. Es pre-
veu que la seva convalescència es
prolongui tres setmanes més.

La Fura estrenarà
a la Xina un muntatge
sobre l’imperialisme
TEATRE 3 Imperium, creat per Jür-
gen Müller i Lluís Fusté, és una refle-
xió sobre el poder i la violència, i la
domesticació física i mental. «És un
muntatge impactant que recupera
el llenguatge de La Fura més bàsic i
introdueix al públic aquesta vivèn-
cia de violència i submissió del nos-
tre món», va dir ahir Müller. Prota-
gonitzat per vuit actrius, que a Pe-
quín no podran despullar-se per la
censura, l’obra arribarà al Grec de
Barcelona del 20 al 28 de juliol.

n 3 minutse

«El cine no ha d’alliçonar ningú»
Joaquim de Almeida

L’actor portuguès intervé a El corazón
de la tierra, un drama històric que
relata els successos que van passar a
les mines de Riotinto (Huelva) el 1888.

Actor

MARTA PARREÑO
BARCELONA

–Aquesta vegada li ha tocat el pa-
per de dolent, ¿li passa gaire so-
vint?
–No gaire. Però aquest personatge
tampoc és un dolent dolent. Té els
seus valors morals i jo el vaig accep-
tar perquè volia donar-li una duali-
tat, perquè crec que fins i tot els
durs tenen moralitat.

–¿I quina és la moralitat aquí?
–El que Walter Baxter, el meu perso-
natge, no s’espera quan arriba a diri-
gir la mina és que li passi el que li
passa. És obligat a prendre actituds
molt dures que, només al final,
quan el seu fill mor als seus braços,
s’adona de la tremenda misèria en
què viu la gent de la zona i del pro-
blema ecològic causat.

–¿Coneixia la història de les mines
de Riotinto?
–No, ni jo ni el 90% de la població
d’Espanya. I crec que cal explicar-la
perquè és com si s’hagués esborrat
de la història. És molt important do-
nar-la a conèixer.

–Els fets van succeir al segle XIX,
però la trama té certa actualitat
¿no?

–Sí, és molt actual perquè en llocs
de Sud-amèrica i l’Àfrica passen co-
ses semblants. A més, casualment,
just el dia de l’estrena de la pel.lícu-
la hi va haver un accident en una
mina d’Astúries amb fums tòxics.

–¿Quina lliçó se’n pot treure?
–No cal fer cine per alliçonar ningú.
Sobretot en un món en què estem vi-
vint un problema ecològic enorme,
a causa de l’escalfament global, és
bo que una pel.lícula com aquesta
ens expliqui que, fa anys, els angle-
sos en aquest cas, no permetien que
es fessin certes coses a Anglaterra.
Però sí que les van fer aquí perquè
llavors això era el Tercer Món. Ara el

Tercer Món és a l’Àfrica, a l’Àsia i
Sud-amèrica. I avui les grans com-
panyies continuen fent exactament
el mateix.

–¿Què tal ha sigut l’experiència de
treballar amb Antonio Cuadri?
–Antonio va començar com a actor i
això es nota. Crec que és bàsic per a
qualsevol director tenir certa expe-
riència com a actor per poder enten-
dre’ns millor. A Antonio li agraden
els actors; en canvi, hi ha altres di-
rectors a qui només els preocupen
les lents. Hem tingut molt bona rela-
ció durant tot el rodatge perquè diu
que, per a ell, el més important és el
que nosaltres fem.H

33 Joaquim de Almeida, en una escena d’El corazón de la tierra.


