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CRÍT ICA DE TEATRE

Los amantes pasajeros, d’Almodóvar, és una de les pel·lícules que han donat quota de pantalla
EL DESEO

Abril (2012-2013)

Meshell Ndegeocello

Lloc i data: Teatre Zorrilla
(20/IV/2013)

RAMON SÚRIO

La baixista i cantant nordame-
ricana Meshell Ndegeocello
va presentar Pour une âme
souveraine. A dedication toNi-
na Simone, un creatiu home-
natge centrat en versions de
versions, ja que la gran diva
afroamericana va brillar do-
nant nova vida a cançons alie-
nes. Encara que abans, Me-
shell, acompanyada per bate-
ria, guitarra i teclats, va voler
solidaritzar-se amb el neguit
actual començant amb una li-
sèrgica Tomorrow never
knows dels Beatles.
Demà qui ho sap, però dis-

sabte, en el festival Blues &
Ritmes, es va poder gaudir
d’una vetllada que va tenir
gust de poc per la garreperia
delminutatge; tot just una ho-
ra. Un retret al qual s’afegeix

el lament per la falta de les
cantants convidades al disc,
però Meshell ho va resoldre
amb veu greu i suficient, enca-
ra que el so no fos bo. Comen-
çant per un Be my husband
que suavitza la pregària origi-
nal. Fou la introducció perfec-
ta a Real real, canviant rugós
r&b per sensualitat folk-pop;
lamateixa queEither way I lo-
se, preludi a una Suzanne irre-
coneixible, amb estrofes reci-
tades i baix musculós. Sense
adonar-nos-en estàvem en
See-line woman i Black is the
colour of my true love’s hair,
amb les seves catarsis de ne-
gritud exuberant, en el clímax
de l’estimulant concert.
La crepuscular Turn m’on,

convertida en balada country,
va desembocar a Feelin good,
una aparent carícia folk que
explota en robust soul, abans
d’acabar amb dos clàssics im-
marcescibles: Please don’t let
embemisunderstood i l’emble-
màtica Four women, amb un
plor pel racisme que avui dia
continua fent mal.c

Kevin Johansen & The Nada

Lloc i data: Sala Apolo
(20/IV/2013)

DONAT PUTX

Home de biografiamoguda (pare
nord-americà i mare argentina,
naixement aAlaska i actual domi-
cili a Buenos Aires, havent passat
per Nova York i altres indrets),
Kevin Johansen i el seu trio van
obtenir una entrada moderada-

ment bona al Paral·lel. Desafiant
alguns problemes de gola, el can-
tautor va oficiar un concert força
llarg, en el qual de fet no va posar
un èmfasi especial en el seu dar-
rer treball, l'ambiciós Bi del 2012.
Kevin Johansen es va reivindi-

car com allò que ell mateix ano-
mena un artista desgenerat.
Aquesta etiqueta enginyosa li per-
met moure’s per un territori mu-
sical força ampli, fins al punt d’in-
cloure en la mateixa sessió una
relectura de David Bowie (Mo-
dern love) i una milonga

(Vecino...), passant per al·lusions
a Serge Gainsbourg (La chanson
de Prévert) i el brasiler Paulinho
Moska (Waiting for the sun to shi-
ne), o l’aire de cúmbia (En mi ca-
beza). Un viatge musical fluït,
que en tot cas es posa al servei
d’unes lletres que el públic ha fet
seves. Uns versos que sovint abor-
den desastres (de la ruptura amo-
rosa a la ximpleria social) amb
un punt de vista no exactament
cínic ni resignat, sinó amb una
aparença amable que ens dibuixa
somriures pansits a la cara.c

Tala

Autor: Thomas Bernhard
Traducció castellana: Miguel
Sáenz
Versió teatral: Antonio Fer-
nández Lera i Gonzalo Cunill
Direcció: Juan Navarro
Lloc i data: Sala Beckett
(17/IV/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Ho havia dit moltes vegades.
Per Thomas Bernhard (1931-
1989), la integració de l’autor,
del director, de l’actor a les ins-
titucions culturals austría-
ques, era lamort de l’artista. El
1984, el mateix any que escri-
via L’home de teatre, Bernhard
publicava Tala, una novel·la
que reincidia en aquella idea i
en alguna de les obsessions im-
placables per il·lustrar-la, com
ara la condemna sistemàtica
del Burgtheater. Amb aquest
text traduït per Miguel Sáenz,
s’ofereix a la sala Beckett l’es-
pectacle que s’estrenà al festi-
val Temporada Alta el 2011,
en sessió única, que demanava
a crits una difusió més gran.
El muntatge és una creació

conjunta de Juan Navarro i
Gonzalo Cunill que s’han re-
partit la feina com dos com-
panys ben avinguts. Navarro
ha estat el director de Tala i
Gonzalo Cunill el seu únic in-
tèrpret, el narrador solitari, àl-
ter ego de l’autor, especial-
ment enfurit, convidat a un so-
par després d’haver assistit a
l’enterrament de Joana, una
ballarina suïcida i fracassada.
El sopar se celebra a laman-

sió delsAuersberger, represen-
tants de l’alta burgesia, i hi ha
un invitat d’excepció: el pri-
mer actor del Burgtheater que
està triomfant amb L’ànec sal-

vatge, obra de repertori del
considerat gran teatre que
consumeixen les classes ben-
estants.
El protagonista es troba,

doncs, enmig del que fa anys
que motiva la seva indignació
i els seus atacs violents, dels
quals, aquest vespre de dol i
de compromís social, ell ma-
teix es considera un inexcusa-
ble destinatari. Bernhard elogi-
arà Joana, l’artista que ha op-
tat per la llibertat fins a les últi-
mes conseqüències i no dei-
xar-se engolir per les estructu-
res oficials; la contraposarà a
qualsevol forma de clau-
dicació o de pactisme vergo-
nyós. Seguint el fil deTala, me-
tàfora directa i sagnant d’un
estat i d’una societat com l’aus-
tríaca, pensa Bernhard, que
imposen la decapitació de l’ar-
tista dissident o una arranada
col·lectiva, simal convé, el per-
sonatge/autor assisteix a les
pobres raons de l’artista convi-
dat, al progressiu malestar de
l’amfitrió que l’arriba a agre-
dir dialècticament i a la inco-
moditat d’ell mateix, el qual,
alhora que maleeix haver ac-
ceptat la invitació, frisa per
abandonar el sopar artístic per
tal d’escriure immediatament
i conjurar així els maleficis de
la dissortada reunió.
Nopot sorprendre a l’espec-

tador de la Beckett el magnífic
treball actoral de Gonzalo Cu-
nill, amb grans papers a la se-
va carrera. L’actuació és aquí
ben convincent, vivint el pro-
gressiu i controlat emboira-
ment etílic del personatge, vi-
atjant des de l’eficient persua-
sió al rebombori que organit-
za amb les moltes dotzenes
d’escumós, que ell mateix i
Juan Navarro, amb una ex-
cel·lent direcció, integren en
una escenografia simbòlica.c

Elcinema,alcairede l’abisme
pelbrutalefectede l’IVA
La recaptació de les sales a l’abril és la meitat que el 2012

PEDRO VALLÍN
Màlaga

La felicitat no podia ser més efí-
mera. Després del colossal últim
trimestre del 2012 que van impul-
sar dos títols, Lo imposible i Les
aventures de Tadeo Jones, les xi-
fres del sector del cinema espa-
nyol han necessitat poc més de
tresmesos per començar a fer fe-
redat. De nou dos títols, Mama,
dels germans Andrés i Barbara
Muschietti, i Los amantes pasaje-
ross, de PedroAlmodóvar,maqui-
llen lleugerament un panorama
desolador elevant la quota de
pantalla del cinema espanyol, pe-
rò tanquen sales, cauen distribuï-
dores –el cas Altafilms ha causat
consternació al sector–, es reduei-
xen els rodatges i la recaptació es
desploma.
Ahir, el president de la confe-

deració de productors (Fapae),
Pedro Pérez, deia que li toca al
Govern donar respostes –i posa-
va la mirada, encara que sense
pronunciar el seu nom, en el mi-
nistre d’Hisenda, CristóbalMon-
toro– ja que les últimes dades
són tan dolentes que s’han empas-
sat l’increment recaptador que es
va pretendre aconseguir apujant
l’IVA cultural del 8% al 21%: la
caiguda de la taquilla des que es
va posar en marxa la mesura, el

setembre passat, ja és superior
als 13 punts d’increment del ti-
pus. Saldo negatiu, doncs, per al
sector, però també per a les ar-
ques públiques.
I algunes de les dades que ofe-

rien ahir en el marc del Festival
deMàlaga Pérez i el president de
la Federació Espanyola d’Exhibi-
dors (FECE) que aglutina les sa-
les de cinema, Juan Ramón Gó-
mezFabra, són encaramés espec-
taculars: després de tancar-se
abans- d’ahir a la nit el pitjor cap
de setmana en assistència a sales
des del 2006, amb 3,5 milions re-
captats, la caiguda del nombre

d’espectadors en el que va d’abril
(comparant-ho amb els mateixos
vint dies d’abril del 2012) és ni
més nimenys que del 45%, i la de
la recaptació neta, del 50%. La
pujada de l’IVA, qualificada per
Gómez Fabra com una “agressió
gratuïta”, sembla destinat a con-
vertir-se en el cop de gràcia per a
un sector, el de les sales de cine-
ma, molt tocat ja per l’efecte de
les noves tecnologies, el canvi
d’hàbits, la crisi econòmica i l’ac-
ció dels contrabandistes digitals
de continguts culturals. El 2012
van tancar 141 cinemes i 17 com-
plexosmultisala i els llocs de tre-
ball del sector es van reduir un
12,7%. Del 2004 a avui, segons
Gómez Fabra, les sales han per-
dut un 40% del seu públic. Pel
costat de la producció, s’ha tan-
cat l’aixeta dels ajuts, cosa que ha
provocat una caiguda del 48%
dels rodatges (2011-2013), i del
nombre de pel·lícules produïdes,
del 27%, va informar Pérez.
La comissiómixtaGovern-sec-

tor, impulsada per la directora de
l’ICAA, Susana de la Sierra, ha
d’acabar els seus treballs per a un
nou règim fiscal de la producció
de cinema el 31 demaig. Tres set-
manes abans, el 8 de gener, es
farà la penúltima reunió. Pérez
espera sentir-hi alguna resposta
del Govern.c


