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DIVENDRES

10 DE SETEMBRE DEL 200472 el Periódico

TEATREb
‘LA PLAÇA DEL
DIAMANT’, la veu de
Mercè Rodoreda

DIRECTOR Joan Ollé
TEATRE Borràs
ESTRENA 7 de setembre

Un muntatge auster que eleva
el valor de la paraula a través
de tres esplèndides actrius

CINEb
‘EL INVASOR’,
relat brasiler sense
tropicalisme

DIRECTOR Betro Brant
INTÈRPRETS Paulo Miklos, Alexandre
Borges PAÍS Brasil ANY 2001

Mostra d’un cine brasiler dur
i escabrós, sense bossa nova
que en suavitzi les formes

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 76 a 82

33 MÚSICA

El festival de Sant Boi de Llobregat, que
celebra la seva edició més pop, acull el
duo format per Alaska (foto) i Nacho
Canut, que la primavera passada va
llançar un nou disc, ‘Arquitectura
efímera’, fidel al seu reconegut mètode
electrònic. En paral.lel, Cal Ninyo
acollirà els cantautors Òscar Briz i
Feliu Ventura, i a Can Massallera
actuaran Josele Santiago, Luthea
Salom i El Inkreíble Kinteto Afonía.
Plaça de l’Ajuntament (Sant Boi de
Llobregat). 22.00 hores. Gratuït.

FANGORIA MOSTRA EL SEU
POP ELECTRÒNIC A L’ALTAVEU

33 CINE
‘LA TERMINAL’
Steven Spielberg dirigeix Tom Hanks i
Catherine Zeta-Jones en aquesta cinta
sobre un ciutadà que queda atrapat en
un aeroport.
Consultin la Cartellera de Cine.

33 MÚSICA
CRISTO FONTECILLA
Jazz a càrrec del guitarrista, juntament
amb Víctor de Diego (saxo), Enric Illa
(bateria) i Dick Them (contrabaix).
Jamboree (plaça Reial, 17).
23.00 hores. 10 euros.

33 MÚSICA
EL CANT DE LA TERRA
Sebastian Weigle dirigeix l’Orquestra
Simfònica que toca l’obra de Mahler,
amb la soprano Debora Polanski.
Gran Teatre del Liceu (La Rambla,
51). 20.30 hores. De 7 a 132 euros.

33 MÚSICA
JULIANE BANSE
La cantant alemanya (foto) tanca la
Schubertíada de Vilabertran.
Església de Santa Maria de
Vilabertran. (Plaça de l’Església, s/n).
21.00 hores. De 18 a 22 euros.

Les cites d’avui 33 Encara pot veure 33

33Montserrat Carulla.

Aquells que busquen un teatre de
provocació, d’efectes i tecnologia
punta, disfrutaran poc o no ho fa-
ran gens amb la proposta que fa
Joan Ollé amb La plaça del Dia-
mant, la popular novel.la de
Mercè Rodoreda. L’espectacle del
Borràs s’assenta absolutament en
la paraula, única font dramàti-
ca. I en la música de Pascal Co-
melade, encarregada de marcar
els temps de la representació.

Ollé ha armat un muntatge
auster que sembla un desafia-
ment als temps escènics que avui
corren. A l’escenari, tres actrius:
Mercè Pons, Rosa Renom i
Montserrat Carulla, assegudes
durant tota la funció en bancs de
jardí. Al fons, un teló de tul pin-
tat que evoca l’època a través

d’una paret escrostonada, una
inacabable escala i la fugaç apa-
rició d’algunes imatges. Les ac-
trius amb prou feines es dirigei-
xen alguna mirada i van desgra-
nant de manera alternada el
text de Rodoreda en l’adaptació
de Carles Guillén i Ollé. Un text
que se centra en la història de
Colometa, explicada a través de
tres veus.

La innocència, l’aprenentatge
i l’experiència podrien definir
l’essència de cadascuna d’aques-
tes veus que, unides, pertanyen
a un únic personatge: Colome-
ta. Pons, Renom i Carulla, es-
plèndides de gest i veu, sobretot
l’última, es reparteixen els sen-
timents i les emocions, les ale-
gries i les penes de Colometa.

A l’espectador només se li de-
mana que escolti atentament;
des de l’escenari li arribarà amb
nitidesa la peripècia vital de
Natàlia/Colometa: la feina,
l’enamorament, el dolor per la
mort del marit a la guerra, el se-
gon casament, els fills, el mas-
clisme, la desesperació.

A La plaça del Diamant d’Ollé
no hi ha judicis de valor sobre
la guerra civil. És un espectacle

intimista, que ha millorat des de
l’estrena de Peralada i que ara ar-
riba amb més claredat: la mirada
i la veu de Carulla, que en oca-
sions encarna la mateixa Rodo-
reda, serveixen per resumir
l’atracció del muntatge.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

El invasor és una pel.lícula brasile-
ra molt més pròxima a Ciudad de
Dios que a Orfeo negro, per posar
dos exemples d’un cine social-
ment arrelat, però influenciada
en la visualitat i la narrativa pel
que es fa als Estats Units i Europa,
i el d’un cine molt més lligat a la
tradició, la paisatgística i la músi-
ca carioca.

Barreja de thriller sòrdid i me-
lodrama negre, està rodada gai-
rebé sempre amb una nerviosa
càmera a la mà i amb la fotogra-
fia sobreexposada per obtenir
una imatge granulada. En la
música no hi apareixen peces de
samba i bulliciosa bossa nova,
sinó que les cançons de rock dur,
hip-hop i raggamuffin actuen a
manera de comentari dels fets.

La trama és inquietant, tot i
que peca una mica de moralisme.
Dos amics, socis d’una compa-
nyia constructora, paguen a un
assassí a sou perquè elimini el
tercer soci després que sorgeixin
desavinences sobre la forma de
portar l’empresa. L’assassí com-
pleix l’objectiu i es converteix en
l’invasor que anuncia el títol del
film: conscient que té la paella
pel mànec, irromp a la construc-
tora, es converteix en el cap de se-
guretat, extorsiona aquells que li
van pagar pel crim i, encara més,
sedueix la filla de l’empresari as-
sassinat.

El personatge del psicòpata
està encarnat per Paulo Miklos,
component del grup musical bra-
siler Titans. Debuta com a actor
amb el convenciment de qui creu
en les seves possibilitats, malgrat
que se li escapa la mà a l’inspirar-
se en el Robert De Niro de Taxi
driver: fins i tot té una escena xu-
lesca davant del mirall.<
QUIM CASAS


