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Aquest dissabte: ERIN BROCKOVICH

B A N D E S S O N O R E S O R I G I N A L S (7)
Les millors bandes sonores del cinema en 14 CD presentats per l’ AVUI

La col·lecció de bandes
sonores de l’AVUI arriba a la
setena entrega amb Erin
Brockovich, el film que Steven
Soderbergh va dirigir l’any
2000 amb Julia Roberts com
a protagonista absoluta.
Roberts es posa en la pell
d’una dona divorciada i amb
un fill que s’enfronta ella
sola amb una poderosa
corporació que està
contaminant el medi
ambient amb total impunitat

i sense que les autoritats li
pari els peus. La carrera de
Steven Soderbergh ha estat
bàsicament lligada al
compositor Cliff Martinez,
responsable de les bandes
sonores de Sexo, mentiras y
cintas de vídeo, Los bajos fondos i
Schizopolis, Traffic, El halcón
inglés i Solaris. Amb Un
romance muy peligroso i Ocean’s
Eleven va confiar en David
Holmes i per a la banda
sonora d’Erin Brockovich va
triar un compositor a l’alça:
Thomas Newman,
responsable de la música de

films tan prestigiosos com
American Beauty, Camino a la
perdición i Cadena perpetua.
Newman pertany a una
autèntica saga de
compositors de música de
cine. És fill d’Alfred Newman
(Eva al desnudo, Anastasia) i
germà de David Newman
(Matilda, La edad de hielo). El
CD de l’AVUI conté 21 temes

La lluita
d’una dona
contra el
sistema

T o n i Va l l

Julia Roberts va guanyar l’Oscar gràcies al seu paper a ‘Erin Brockovich’
AVUI

compostos per Thomas, que
ha estat nominat a l’Oscar set
vegades, tot i que no ha
arribat a guanyar el preuat
premi de Hollywood. La que
sí que el va guanyar pel film
que ara ens ocupa va ser Julia
Roberts: era un premi cantat
que ningú va discutir.
Després d’Erin Brockovich,
Roberts s’ha convertit en un

dels rostres habituals del cine
de Soderbergh, ja que ha
aparegut a Ocean’s Eleven,
Ocean’s Twelve i a la molt
marciana i força decebedora
Full Frontal. En les dues
primeres va interpretar el
personatge de la dona de
George Clooney, l’actor fetitx
del cine de Steven
Soderbergh.

Cap de setmana vocal
als festivals d’estiu

Redacció
BARCELONA

La veu humana,
en les seves
diferents
facetes, és la

protagonista dels
concerts d’aquest
cap de setmana als
diversos festivals
de música que
poblen l’estiu
empordanenc.

Maria Guleghina
AVUI

El Festival de Peralada comp-
ta aquest vespre amb un trio
operístic d’excepció: la sopra-
no Maria Guleghina, el tenor
Jaume Aragall i el baríton Joan
Pons. Amb l’acompanyament
de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Cata-
lunya (OBC) sota la direcció de
Marco Armiliato, els tres can-
tants interpretaran àries i duos
d’obres com La Bohème, Otello,
Macbeth o Cavalleria rusticana.

L’OBC tornarà dissabte a Pe-
ralada, aquest cop amb el seu
director titular, Ernest Martí-
nez Izquierdo. Als faristols,
dues partitures de Prokófiev, el
ballet Romeu i Julieta, del qual
s’oferirà una selecció, i la can-

tata Aleksandr Nevski. En aques-
ta peça hi participarà l’Orfeó
Donostiarra i la mezzo Irina
Txistiakova.

Per la seva banda, el Festival
de Músiques de Torroella de
Montgrí compta demà amb un
dels millors grups dedicats a
barroc, Concerto Italiano, diri-
git per Rinaldo Alessandrini. La
contralt Sara Mingardo en serà
la solista. El mateix certamen
estrenarà diumenge la nova
pantalla acústica de la plaça de
la Vila. A escena, la Simfonia
Finlàndia dirigida per Patrick
Gallois, amb el pianista Joa-
quín Achúcarro.

Un dels aspectes més destacats d’aquest Ricar-
do III és la traducció al gallec, malgrat que al-
guns intèrprets pateixin d’una dicció insegu-
ra. Però, curiosament, el responsable de la
versió no figura al repartiment. Absències, es-
camotejos i mancances que converteixen
l’últim espectacle de l’era fragasàuria del Cen-
tro Dramático Galego en un camp de rostoll.

En la seva tercera edició, el Festival Shakes-
peare de Santa Susanna ha construït al jardí
de Can Ratés un escenari a dos nivells que
evoca l’edifici teatral elisabetià, cosa que per-
met la simultaneïtat i la diversificació d’espais
d’acció, mentre que l’entarimat es perllonga
per situar-se ben a prop dels espectadors que
l’envolten, amb la intenció de rescatar aquell
frec a frec còmplice que es produïa entre in-
tèrprets i públic. Una disposició interessant
que és poc aprofitada en el present muntat-
ge: l’escena s’omple d’uns mòduls que si en
principi serveixen per pujar al pis superior, des-

prés es desmunten i s’escampen per l’escenari
obstruint la relació directa entre actors i au-
diència, flaca confiança amb la complicitat co-
municativa de l’espectacle.

La direcció de Manuel Guede aguanta ma-
lament l’acció trepidant i la rica complexitat
que imposa la peça shakespeariana i es limi-
ta a vestir els personatges amb caçadores de
pell, insígnies metàl·liques i gorres de llana de
mariner, fent-los moure de tant en tant a ritme
de mambo i altres metralles musicals que des-
saboreixen l’obra. Al protagonista el presenta
en roba interior i com un borratxo amb l’am-
polla a la mà, cosa que rebaixa la fulgurant per-
versitat de Ricard, en dilueix la maligna intel·li-
gència fins a deixar-lo només com un vell
baldat i deforme. No hi ha una lectura vigo-
rosa, ni cap element vibrant de posada en es-
cena, ni idees de direcció mínimament capti-
vadores. Tot es planteja amb una esfereïdora
banalitat: al rei malalt l’acomoda en una ca-
dira de rodes, els fantasmes de Ricard es tra-
dueixen en carbasses de Halloween penjades
en el brancatge del fons com si fos un arbre de
Nadal, l’enfrontament final es resol com un
míting polític en plena campanya electoral i
Richmond, el futur rei, dispara per l’esquena
a Ricard, que, malferit, remata ell mateix la
feina amb una pistola carregada amb una sola
bala, com si jugués a la ruleta russa!

Cal dir que el treball de Xosé Manuel Olvei-
ra Pico com a Ricard III és de les coses més po-
tents del muntatge del Centro Dramático Ga-
lego, tot i que s’ha de moure en l’estret marge
amb què han encotillat el seu personatge,
excel·lència interpretativa que comparteix amb
Muriel Sánchez, que fa una expressiva i intensa
Anna Neville, i amb Miguel Pernas com a
Buckingham. Però amb les àguiles del talent
tancades a la presó, els voltors de la mediocri-
tat acaben ofegant l’espectacle en una bassa de
grisor.

TEATRE
‘Ricardo III’

La conjura
dels

baldats
Francesc Massip

‘Ricardo III’ de Shakespeare. Intèr-

prets: Xosé Manuel Olveira ‘Pico’, Mu-
riel Sánchez, Miguel Pernas, Maxo Bar-
jas, Marcos Viéitez, Luísa Merelas. Espai

escènic: Francisco Oti. Direcció: Ma-
nuel Guedea. Festival Shakespeare.

Can Ratés, 27 de juliol.


