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ART
Mor als 92 anys el
pintor i polític
Francesc Espriu
El pintor i polític Francesc Es-
priu i Puigdollers va morir
ahir a Barcelona als 92 anys.
Parent llunyà de Salvador Es-
priu, l’artista va marxar a
l’exili després de la Guerra
Civil i el 1940 va ser un dels
creadors del Front Nacional
de Catalunya. Després de tor-
nar a Barcelona, va ser detin-
gut i condemnat a dos anys de
presó fins al 1945. La seva ac-
tivitat artística es va concen-
trar en la pintura i les esta-
tuetes de terracota. Va expo-
sar a la sala Gaspar el 1953 i
va ser col·laborador de la re-
vista Ariel. El 1957, després
d’un incendi al seu taller, es
va establir a París, d’on va tor-
nar el 1979.

ART
Surten a subhasta a
Londres escultures
modelades per Dalí
La casa Bonhams subhastarà
l’11 de desembre una col·lec-
ció de 44 primeres edicions
d’escultures modelades per
Salvador Dalí. L’artista les va
crear a Portlligat per a la
companyia Diajasa, propietat
de la família Clot, amics de
Dalí, i té un preu estimat que
va de 930.000 euros a 1,24
milions. Les figures van ser
modelades per Dalí a la pisci-
na de casa seva durant l’estiu
seguint el procediment de la
cera perduda. El conjunt
compta amb una bailaora, di-
versos animals, i el rostre i la
silueta de Gala és reconeixi-
ble en diverses peces. Les es-
cultures daten dels anys 70.

Cultura
enbreu

d’actor. Una brillant astra-
canada germànica que
sembla un genial
patchwork fet amb retalls
de Bergman (la mort i el
seu lívid rostre), Allen (el
cor grec que surt del guió
clàssic), Cocteau (aquella
trucada de telèfon que no
arriba), Bertolucci (un cre-
puscular tango parisenc),
Jackson (I am so bad),
Lewis (allò còmic és físic) i
els guions del Saturday
night live (l’eròtica a través
d’humor onanista).

L’alquimista que conver-
teix aquesta suma de ma-
tèries antagòniques en un
espectacle de difícil classi-
ficació i fàcil gaudi és Mar-
tin Wuttke; un talent ma-
júscul que converteix un
text de missatge sec en un
espectacle eufòric, hormo-
nalment disparat cap a la
intel·ligència.

Pffft o l’últim tango per
telèfon
De George Tabori. Dir.: Martin
Wuttke.
Temporada Alta’08. Teatre Municipal
de Girona. 25 d’octubre

Poc abans de morir,
George Tabori va
posar en mans de

Martin Wuttke l’encàrrec
d’estrenar un monòleg
sobre l’amor i la mort a
partir d’un text que ningú
no va voler veure en esce-
na. Wuttke va complir
aquest últim desig i Pffft o
l’últim tango per telèfon es
va estrenar al saló de des-
cans del Berliner Ensem-
ble, l’espai adequat per a
una llarga taula de ban-
quets o conferències sobre
la qual Wuttke engolirà el
text de Tabori amb un ex-
tenuant exercici histriònic.

Un text que queda supe-
ditat a l’acaparadora pre-
sència de l’actor. Les pa-
raules acompanyen –com
el suggestiu cor de muses-
cariàtides que li dóna rèpli-
ca– un espectacle que és
abans de tot una demos-
tració hiperbòlica de l’ofici
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Gònades intel·ligents

Sembla un genial
‘patchwork’ fet
amb retalls de
Bergman, Allen...
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Una escena d’aquest muntatge que s’ha pogut veure al Teatre
Municipal de Girona, dins del Temporada Alta ■ THOMAS AURIN

The Cure, els reis del pop gòtic, publiquen nou treball discogràfic ■ UNIVERSAL

Dignitat
juràssica

The Cure publiquen ‘4:13 Dream’, el seu
tretzè àlbum en estudi i el primer
després de quatre anys de silenci

David Broc
BARCELONA

Robert Smith és especialis-
ta a parlar de coses que mai
acaba fent. En diverses
ocasions, per exemple, ha
anunciat que es retirava i
deixava la música; i més
d’una vegada ha amenaçat
de publicar el seu primer
disc en solitari, però res de
tot això ha acabat sent ve-
ritat. També va assegurar,
fa uns mesos, que el seu
nou disc, 4:13 Dream,
seria doble i inclouria més
de trenta cançons. Doncs
bé, avui es posa a la venda
aquest àlbum, el que fa
tretze de la seva trajectòria
sense comptar directes ni
recopilatoris, i resulta que
ni és doble ni inclou més de
trenta peces.

El més sorprenent
d’aquesta nova gravació és,
precisament, que no sor-
prèn. I això és un magnífic
senyal tenint en compte
que durant tots aquests
mesos previs al llançament
del disc s’havia parlat molt
de l’orientació musical que
seguirien les cançons.
S’havia rumorejat amb la
possibilitat que la influèn-
cia del metal i de l’emo-rock
nord-americà anés més
enllà de la curiositat i esde-

vingués fonamental de
cara a la seva fisonomia, i
molts dels seus seguidors
estaven preocupats. Per
sort, 4:13 Dream no es
deixa portar per tot això i
manté la coherència total
dins la línia estètica i emo-
cional de la formació en la
seva última etapa. En con-
sonància amb The Cure,
publicat el 2004, aquest re-
torn exerceix d’obra de
consens dins el propi dis-

curs de Smith i companyia
i agrupa d’una mateixa ti-
rada el vessant més pop i
romàntic de la banda amb
el més evocador, atmosfè-
ric i torbador.

Underneath the stars
obre foc amb un esplèndid
mig temps explorador, amb
veus fantasmagòriques i
melodies tristes, que no
desentonaria a Disintegra-
tion, mentre que The only
one és l’enèsim intent
d’aconseguir un nou Just
like heaven i recupera l’es-
perit més pop de la seva
carrera. The reasons why,
en canvi, fa pensar en Wish
amb el seu joc melòdic i la
seva èpica. Freakshow
sona mig funky, com si ha-
gués sortit de The top, i és
l’apunt exòtic; i Sirensong
és una joia melancòlica.

En la segona meitat del
recorregut hi ha alguns in-
cisos rock, com The real
snow white o It’s over,
algun experiment interes-
sant, com The scream, i
dos o tres singles evidents,
The perfect boy o This.
Here and now. With you,
que posen de manifest que
Robert Smith no ha perdut
l’olfacte i encara pot presu-
mir d’encert creatiu tot i
viure molt lluny dels seus
anys de glòria.

Robert Smith
pot presumir
d’encert creatiu
tot i viure lluny
dels seus anys
de glòria


