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CULTURES

anes, el festival de fes-
tivals, reinicia avui les
seves activitats des-
prés de l’excel·lent edi-

ció de l’any passat. Realment serà
tot un repte per part dels respon-
sables de Canes repetir una col·lec-
ció de títols que arribi a marcar
tant la temporada cinematogràfi-
ca com ho van fer, per citar-ne no-
més quatre, The artist, El árbol de
la vida, Midnight in Paris i Drive.
En tot cas, al marge de la qualitat
i la sort concreta de la nova colli-
ta, sembla evident que la secció
oficial inclou la típica allau d’autors
referents i estrelles mediàtiques
que han caracteritzat el certamen
cinèfil per excel·lència, l’indret on
es concentren totes les mirades del
món durant 12 dies. Popularitat
frívola i màxim rigor artístic es
passegen barrejats per la cèlebre
Croisette de la mateixa manera que
també ho fan en aquest article.  

Carn de ‘paparazzi’
És impossible trobar un esdeve-
niment que inclogui tantes estre-
lles (potser només la cerimònia
dels Oscar) com les que passen per
Canes. La parella de Crepúsculo
presentarà per separat els seus
nous treballs: Robert Pattinson
arriba amb Cosmopolis, de David
Cronenberg, màxim aspirant a la
Palma d’Or; i Kristen Stewart ofe-
reix la prometedora On the road,
de Walter Sales, adaptació de la no-
vel·la de Jack Kerouac. El vetera-
níssim de Canes Brad Pitt vindrà
amb Killing them softly, mentre
que un rostre tan nou i tan insos-
pitat com el cantant Pete Doher-
ty competirà amb Confession of the
child of the century. La llista com-

pleta de noms rellevants és ex-
tensa, però entre els més cridaners
també cal mencionar l’ídol d’ado-
lescents Zac Efron, que al costat de
Nicole Kidman estrena The pa-
perboy, nou film de Lee Daniels,
responsable del fenomen Precious. 

Els millors cineastes
Per casualitat o no, la llista de ci-
neastes seleccionats enguany in-
clou un nombre sorprenentment
alt de noms que ja han guanyat an-
teriorment la preuada Palma d’Or
de Canes al millor film. Fa un pa-
rell d’anys, el tailandès Apichat-
pong Weerasethakul se la va em-
portar amb El tío Boonmee que re-
cuerda sus vidas pasadas, i no ha
tardat a enllestir Mekong Hotel. Fa
tres anys, l’austríac Michael Ha-
neke va vèncer amb La cinta blan-
ca i ara ja té disponible Amour, que
el retroba amb la seva actriu més
còmplice, Isabelle Huppert. Fa
quatre anys s’alçava amb el gran
premi Laurent Cantet amb La cla-
se i aquest 2012 competeix dins el
film col·lectiu 7 días en la Habana,
on també col·labora el basc Julio
Medem i Guillermo del Toro, en-
tre d’altres. El romanès Cristian
Munjui (guanyador fa cinc anys

amb 4 meses, tres semanas y dos
días) i el britànic Ken Loach (ven-
cedor fa sis edicions amb El vien-
to que agita la cebada) presenten
també nous films, respectivament,
Beyond the hills i The angels’ sha-
re. A aquesta llarga i curiosa reunió
d’antics llorejats que tornen cal
incloure també l’iranià Abbas Kia-
rostami amb la nova Like someo-
ne in love, triomfador aquí el 1997
amb El sabor de las cerezas.    

Un cita aclaparadora
Canes és una cita magnètica, però
tan intensa que provoca el cansa-
ment gairebé immediat de tots
els seus acreditats, siguin de la
indústria o de la premsa especia-
litzada. A més dels artistes citats, no
podem oblidar altres noms deter-
minants d’enguany com el mite vi-
vent Alain Resnais, Jacques Au-
diard, amb el seu nou film després
d’Un profeta, Thomas Vinterberg
(Celebración), el genial Michel
Gondry, Bernardo Bertolucci (El
ultimo emperador), Dario Argen-
to, que ha fet una nova versió de
Drácula, el vitalista Fatih Akin i el
barceloní Jaime Rosales, que pre-
senta Sueño y silencio, a la Quin-
zena de realitzadors. 
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El món més frívol i cinèfil
Avui comença el 65è Festival de Canes amb la dosi exacta d’autors

de referència i estrelles mediàtiques que ha caracteritzat el certamen
D’ídols adolescents a una llista de directors ja premiats anteriorment



Anàlisi

L’actor Pere Arquillué interpre-
ta Cyrano de Bergerac d’Edmond
Rostand, en una versió del direc-
tor Oriol Broggi que conserva el
gust clàssic de l’obra, amb el vers
i el vestuari d'època. El muntatge
s’estrena a la Biblioteca de Cata-
lunya el 23 de maig, vint-i-set anys
després de la històrica posada en
escena de Josep Maria Flotats, en
aquella ocasió sota la direcció de
Maurici Scaparro (1985). En el re-
partiment hi ha l’actor manresà
Jordi Figueras i Bernat Quintana,
amb arrels familiars a Sant Fruitós.

«Aquell muntatge va ser una
fita, per això ningú no s’havia atre-
vit des d’aleshores a tornar a por-
tar aquest clàssic als escenaris
barcelonins», assegurava ahir Xa-
vier Bru de Sala, traductor de la ver-
sió que va dirigir Flotats, que és la
mateixa que ha escollit Broggi. El
director va reconèixer que el mun-
tatge de Flotats és un referent per
al teatre català i per a ell mateix, ja
que va veure l’obra quan era un
adolescent i va ser una de les
raons que el van portar a dedicar-

se al teatre. Tot i això, Broggi ha dei-
xat molt clar que seva posada en
escena és «molt diferent» de la de
Flotats perquè no té lloc en un tea-
tre convencional, sinó a la Biblio-
teca de Catalunya, un espai diàfan
situat a l’interior d’un dels conjunts
del gòtic civil més importants de
Catalunya i seu de la companyia
que dirigeix Broggi, La Perla 29.

Cyrano de Bergerac és un soldat
poeta que encarna totes les virtuts
de l’heroi però que té un nas tan
gran que fa que no esperi res de l’a-
mor que sent per la seva cosina
Rosana (Marta Betriu). Ella està
enamorada de Cristian (Bernat
Quintana), un soldat jove però
poc eloqüent, així que Cyrano
pacta amb ell escriure-li les cartes
d’amor per a Rosana. «Cyrano és
un romàntic enamorat de la vida,
un esperit lliure», va explicar Ar-
quillué, amb una pròtesi al nas que
li transforma la cara. Per a l’actor,
el més destacat d’aquesta versió és
el llenguatge: «és un treball d’acu-
puntura lingüística, acabes més sa
i més net quan fas una funció d’a-
questes». La melodia dels versos ri-
mats aporta a l’obra un toc anyenc,
igual que el vestuari d’època, les es-
cenes d’espadatxins i l’escenogra-
fia, que segueix la línia de La Per-
la 29: teles penjants, llums càlides
i mobles antics.
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Pere Arquillué encapçala
un repartiment que té a les
seves files l’actor manresà
Jordi Figueras



Broggi dirigeix «Cyrano»
vint-i-set anys després
del muntatge de Flotats

Els actors que posaran en escena Cyrano, a partir del 23 de maig

LA PERLA 29/BITO CELS

Las Naves del Español del Ma-
tadero de Madrid acolliran des
d’avui i fins al 15 de juliol l’adap-
tació teatral de la pel·lícula Or-
questa Club Virginia, estrenada el
1992. El muntatge, inspirat, com la
pel·lícula, en la gira pel Pròxim
Orient que va fer el músic Santi Ari-
sa als 19 anys, té la composició, la
música i els arranjaments del man-
resà i el dirigeix Manuel Iborra, res-

ponsable de portar la història a la
pantalla gran ara fa 20 anys. El guió
original el va escriure el mateix
director al costat de Joaquim Oris-
trell inspirant-se en la vida del
compositor manresà, que li rela-
tava un viatge que va fer amb l’or-
questra Big Band Barcelona per
Beirut, Xipre o Aman quan tenia 19
anys. En el film, l’Orquestra Club
Virginia es dedica a interpretar
músiques dels anys cinquanta,
sobretot boleros i mambos, que no
s’adiuen gens amb els gustos mu-
sicals del noi que l’únic que vol és
viatjar, conèixer món i, sobretot, lli-
gar amb noies estrangeres.

El muntatge teatral disposa
d’una gran part del repartiment

amb el qual va rodar la pel·lícula,
entre els quals es troben Jorge
Sanz, Antonio Resines, Enrique
San Francisco i Pau Riba. S’incor-
poren Pepón Nieto, Juan Diaz i Víc-
tor Elías  a un repartiment amb 18
actors, entre els qual la filla d’Ari-
sa, Iris. En la pell del jove Tony, que
va ser interpretat en la versió ci-
nematogràfica per Jorge Sanz, ara
s’hi fica Víctor Elías. Iborra ha
mantingut músiques de la banda
original de la pel·lícula, però d’al-
tres han estat adaptades per aques-
ta posada en escena teatral pel ma-
teix Arisa, que també ha inclòs no-
ves composicions originals per a
un muntatge, la producció del
qual es del Teatro Español. 
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El director porta
l’adaptació teatral de 
la pel·lícula als escenaris
madrilenys fins al juliol



Manuel Iborra ressuscita l’Orquestra
Club Virginia amb la música d’Arisa
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Cartell del festival, amb Marilyn Monroe, que serà homenatjada
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El periodista espanyol Mario
Amorós publicarà la setmana que
ve a Santiago de Xile el libre Som-
bras sobre Isla Negra, la misterio-
sa muerte de Pablo Neruda (Edi-
ciones B), en què planteja que el
poeta xilè podria haver estat as-
sassinat per la dictadura de Pi-
nochet. Amorós repassa els darrers
dies del poeta (1904-1973), i el
context de la seva mort, oficial-
ment a conseqüència d’un càncer.
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Un periodista planteja
que Neruda podria
haver estat assassinat

LLIBRES

La llibreria Parcir de Manresa
(carrer Àngel Guimerà 74), acolli-
rà avui (20 h), la presentació del ter-
cer volum de les Memòries de l’ex-
president de la Generalitat, Jordi
Pujol, subtitulades De la bonança
a un repte nou (1993-2011). La pre-
sentació del llibre, editat per Proa,
anirà a càrrec de  Xavier Domè-
nech, director adjunt de Regió7. 
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Jordi Pujol presenta
avui a Manresa les
terceres «Memòries»

LLIBRES


