
19 D’AGOST DEL 2011 49DIVENDRESestiu

MIGUEL LORENZO

BENICÀSSIM, 
CAPITAL EUROPEA 
DEL REGGAE

Benicàssim q El festival Rototom 
Sunsplash, la gran cita europea 
del reggae, va iniciar ahir el seu 
camí a Benicàssim, al mateix 
recinte on se celebra el FIB. Serà la 
segona vegada que aquest veterà 

i prestigiós certamen d’origen 
italià se celebrarà a Benicàssim. 
El Rototom, que durarà 10 dies, 
rendirà homenatge a Bob Marley, 
amb la participació de quatre 
membres de la seva família. 

PROJECTES

Ridley Scott 
dirigirà un  
nou film de 
‘Blade runner’

L’any que ve es complirà el 30è 
aniversari d’una de les obres ca-
pitals del cine de ciència-ficció, 
Blade runner. Més enllà de l’efe-
mèride, la seva nodrida legió de 
fans té nous motius per a l’excita-
ció, perquè ahir es va confirmar, 
a través de diversos mitjans, que 
el seu director, Ridley Scott, s’ha 
compromès per dirigir i produ-
ir una nova pel·lícula sobre Bla-
de Runner.
 Encara no se sap si es tracta-
rà d’una preqüela o d’una conti-
nuació de la fantasia distòpica 
ambientada a Los Angeles l’any 
2019 i protagonitzada per Har-
rison Ford, en què interpretava 
un policia (blade runner) encarre-
gat de donar caça a un grup de su-
perandroides (replicants) a la re-
cerca del seu creador. En aquest 
nou projecte hi ha involucrada 
la productora Alcon Entertain-
ment, que al març va adquirir els 
drets del film amb la idea de rea-
litzar nous treballs en cine, tele-
visió i internet a partir de la pel-
lícula de culte de Scott.
 El director britànic està impli-
cat ara mateix en un projecte re-
lacionat amb la seva altra obra 
mestra: Prometheus, que no és res 
més que un acostament a l’uni-
vers del seu clàssic del terror de ci-
ència-ficció Alien, el vuitè passatger. 
El film, amb guió de Damon Lin-
delof (Perdidos) i el mateix Scott, 
s’estrenarà el 2012 i compta amb 
un repartiment de luxe: Noo-
mi Rapace, Michael Fassbender, 
Charlize Theron i Idris Elba. H
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‘Persèfone’, circ de la mort
CRÒNICA L’estètica del còmic presideix el muntatge surrealista i irònic de Comediants

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
SANT FELIU DE GUÍXOLS

C
irc de la mort i festa de 
la vida. Des d’aquest 
plantejament Joan Font 
ha elaborat Persèfone, es-

pectacle amb el qual tanca un ci-
cle creatiu. Després d’entregar-se 
a l’adoració festiva del sol, a la mà-
gia lunar, al joc del pas del temps o 
a cremar-se en un infern de sàtirs i 
dimonis amb l’esperit tan mediter-
rani de Comediants, ha arribat el 
moment d’encarar-se amb ironia 
surrealista al tabú de la fi de l’exis-
tència. 
 Per fer-ho, i sense renunciar a un 
guinyolesc joc de màscares, s’ha ins-
pirat en les varietés i el còmic per edi-
ficar un musical que es recolza en 
una inspirada videocreació. La peça 
va seduir el mig centenar d’especta-
dors indiferents al Barça-Madrid que 
van assistir a la seva estrena en cata-
là al Festival de la Porta Ferrada. 

DE L’OLIMP A L’INFRAMÓN / L’espectacle 
gira al voltant del mite de Persèfo-
ne, que, raptada per Hades, rei de 
la mort, és obligada a casar-s’hi. Del 
meravellós Olimp on vivia quan era 
Core (personificació de la primave-
ra) passa a submergir-se en l’infra-
món on es converteix en la deessa 
que ens ajuda a emprendre l’últim 
viatge.
 Encarnada per una esplèndida 
Àngels Gonyalons, ella és el fil con-
ductor d’aquesta història actual. I el 
seu atractiu però a la vegada inqui-
etant personatge és l’únic que apa-
reix sense màscara. L’artista inter-
preta amb bon gust les cançons del 
programa, desgrana les reflexions 
més intel·lectuals i es mou amb ele-

gància felina per l’escala de cargol 
en què escenifica les seves pujades i 
baixades dins i fora de l’avern.
 Ramon Calduch dóna vida a les 
seves composicions per a l’especta-
cle. Des d’un parapet lateral i envol-
tat d’instruments aconsegueix fer 
fluir la textura d’una música molt 
d’avui que té, com també té el mun-
tatge, alts i baixos. El guió, amb mo-
ments molt enginyosos, peca d’un 
excés de tòpics sobre el que passa 
quan s’abandona el món dels vius, 
però en canvi té molt de ritme i co-

reografies encertades.
 Hi abunden les sàtires sobre el ne-
goci funerari i rituals de la mort, el 
que passa amb les herències i la ve-
ritat o la mentida dels afectes que 
els difunts van rebre en vida. Perso-
natges extravagants que semblen 
extrets d’un còmic irrompen sobre 
un escenari que combina elements 
mòbils amb imatges per il·lustrar els 
mons subterranis fantasmals. En re-
sum, un fresc que permet reflexio-
nar sobre la mort però des de l’òpti-
ca de l’humor. H

Porta Ferrada va 
aplaudir l’espectacle 
protagonitzat per 
Àngels Gonyalons

33 Un moment de la representació de ‘Persèfone’ a Sant Feliu de Guíxols.
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