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TEATRE LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

E l tenor espanyol Pláci-
do Domingo va rebre
ahir el màxim guardó

de les arts al Japó. Es tracta
del Praemium Imperiale, que
li va ser lliurat pel príncepMa-
sahito Hitachi, germà menor
de l’emperador del Japó, Aki-
hito, en un acte celebrat a l’im-
ponent saló de cerimònies de
Meiji Kinenkan a Tòquio.
El Praemium Imperiale,

creat per l’Associació de les
Arts del Japó, està considerat
com el Nobel de les arts. Està
dotat amb 15 milions de iens
(gairebé 113.000 euros) i dis-
tingeix la trajectòria profes-
sional en els àmbits de la mú-
sica, el cinema, l’arquitectura,
la pintura i l’escultura.
“És una cosa molt especial,

ja que és un premi instituït al
Japó per a les arts. Endur-te

un trofeu així és un honor,
una gran satisfacció i una gran
alegria”, va declarar el tenor i
director d’orquestra espanyol
a l’agència Efe.
Amb aquest guardó, Plácido

Domingo es converteix en el
tercer espanyol en obtenir el
Praemium Imperiale. El pri-
mer que el va rebre va ser el
pintor català Antoni Tàpies el
1990, i l’any següent aquest ho-
nor va recaure en l’escultor
basc Eduardo Chillida.
Ahir, amb l’artista madri-

leny, van ser guardonats el pin-
tor italià Michelangelo Pisto-
letto, el director de cinema
dels Estats Units Francis Ford
Coppola, l’escultor britànic
AntonyGormley i l’arquitecte,
també britànic, David Chip-
perfield.
Durant l’estada a la capital

japonesa, Plácido Domingo
hadut a terme, amés, dos con-
certs, els passats dies 12 i 15,
amb motiu de l’Any Dual Ja-
pó-Espanya.c Els integrants de Tricicle en una de les escenes

J
a no són aquells jove-
nets que fa 34 anys van
muntar el grup de tea-
tre gestual Tricicle.
Després de vuit reei-

xits espectacles que van comen-
çar amb Manicòmic, les llargues,
llarguíssimes gires, i el munt de
temps que passen lluny de casa,
de la família, diuen, els pesen
bastant més ara. Així que Joan
Gràcia, Paco Mir i Carles Sans
creuen que Bits, l’obra amb la
qual aterren avui al teatre Polio-
rama després d’un any i mig de
gira per tot Espanya –i que ha tin-
gut ni més ni menys que 150.000
espectadors malgrat la crisi que
va patir el teatre la temporada
passada– serà la seva última crea-
ció. No és que s’acomiadin dels
escenaris, puntualitzen. D’una
banda, a Bits, la seva actual obra,
li queda molt recorregut, i no no-
més a Barcelona. Per una altra,
per quan acabi Bits i s’acostin ja
als 40 anys de Tricicle, planegen
una gira de tancament amb els

seus grans èxits, els seus millors
gags. I a més, recorden, Tricicle
continuarà viu com a marca,
creant obres que no protagonit-
zen ells, com ja han fet durant
aquests anys dirigint –amb molt
d’èxit– els musicals Spamalot o
Forever Young.
Així que ara per ara queda Tri-

cicle per a estona. Queden molts
gags per endavant, com els que

ara presenten amb Bits, una co-
mèdia inspirada en el nou món
d’internet. Una peça que definei-
xen irònicament com “un espec-
tacle digital en codi de gags trina-
ri”. I en la qual els tres intèrprets
surten a l’escenari vestits de bits,
d’aquestes unitats d’informació
que circulen per la xarxa per do-
nar-li vida: de fet, van vestits a
mig camí entre una fira –sence-
ra– i un peculiar home del futur,
ambuns vestits atapeïts de cente-
nars de llums led que canvien de
color a voluntat i amb les quals
tant podenmostrar els seus diver-
tits estats d’ànim com, per exem-
ple, jugar a formar banderes. Pe-
rò encara hi ha una última nove-
tat molt important: de tant en
tant, a l’obra, parlen!
Carles Sans explica que per al

nou espectacle tenien moltes ide-
es de tipus molt diferents i que la
idea dels bits, d’internet, els ha
ajudat a incloure-les totes, perquè
de fet la xarxa “és un gran calaix
de sastre on es troba de tot a un
tocdel ratolí i ambuna enorme ve-
locitat”. Una velocitat que, remar-
ca, és la que precisament busca
sempre Tricicle en les seves crea-
cions. De fet, l’obra, diu JoanGrà-
cia, està formada per esquetxos
“de fets quotidians que li poden
passar a qualsevol”, situacions, ai-
xò sí, a les quals donen un toc sur-
realista, com un policia enfrontat
a una manifestació... amb un sol
manifestant. I a l’obra rendeixen
a més homenatge a personatges
d’obres anteriors, com les tres ve-
lletes d’Exit, de l’any 1984, o com
a alguns dels seus referents artís-
tics, siguin Les Luthiers, “amb els
quals fa anys vam parlar de fer un
espectacle nou, però per dates
mai no va poder ser”, o el mestre
Jacques Tati.
Paco Mir puntualitza que for-

malment Bits està més emparen-
tat ambManicòmic oGarrick per-
què presenta gags que no tenen
res a veure els uns amb els altres i
només estan units per la xarxa. Ai-

L’espectacle que presenten al Poliorama serà la seva darrera creació,

L’artista espanyol, després de rebre la medalla

Ben Foster farà de Lance Armstrong a la pel·lícula

Les llargues gires dels
seus espectacles, lluny
de casa, i el seu teatre
molt físic són els
motius del seu comiat

Barcelona
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Jorge Sanz (Madrid, 1969) es tro-
ba ja descansant a casa després

que dimecres de la setmana passada in-
gressés per una trombosi a la cama en
l’hospital Puerta de Hierro de Madrid,
on va romandre fins abans-d’ahir, se-
gons han informat fonts properes a l’in-
tèrpret. L’actor ja pot caminar per si
mateix, tot i que els metges li han reco-
manat “passejos moderats” i que vagi
“a poc a poc”. També li han aconsellat
que porti un estil de vida més saluda-
ble, que cuidi l’alimentació i abandoni
el tabac, al qual és addicte des de fa 30
anys. / Europa Press
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StephenFrears:pel·lícula
sobreLanceArmstrong
LOS ANGELES Efe

L’actor Ben Foster en-
carnarà el ciclista
dels Estats Units

LanceArmstrong en una pel·lí-
cula, que dirigirà el cineasta
britànic StephenFrears (La rei-
na), sobre la seva exitosa carre-
ra professional i la seva poste-
rior caiguda en desgràcia pel
dopatge. El film de Stephen
Frears té guió de John Hodge
(Trainspotting) i ha pres com a
referència el llibre Seven dea-

dly sins: my pursuit of Lance
Armstrong, del periodista Da-
vid Walsh.
La trama inclou des del trac-

tament de càncer de testicle
del ciclista fins al posterior re-
torn a la competició, la seva glò-
ria (set vegades campió del
Tour de França) i la confessió
final, reconeixent que va utilit-
zar substàncies dopants permi-
llorar el rendiment. En el repar-
timent, amés de Foster, hi hau-
rà Chris O’Dowd, Guillaume
Canet i Jesse Plemons.c
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E ls nens prodigi de la
factoria Disney tenen
complicats salts a
l’adolescència. En

créixer han de canviar de regis-
tre per evolucionar al ritme dels
seus seguidors i no perdre’ls,
anul·lant un negoci en el qual
s’acostumenn a invertir grans
sumes de diners. Així, canvien
de format en els seus treballs i
es despullen perquè tots vegin
que els seus cossos també han
adquirit altres cadències.
Fa mesos que Miley Cyrus

provoca el personal: s’ha fet
rockera i rapera, s’ha rapat mig
cap i s’ha tornat procaç i provo-
cadora, com deuen creure els
productors que són les seves no-
ves audiències. Noies paral·leles
com Lady Gaga o Courtney Lo-
ve, que ja tenen els seus anys i
mantenen una actitud paral·lela,
donen suport a l’ex-Hannah
Montana i fins i tot el seu pare,
el folklòric (diguem-ne country)

Billy Ray Cyrus, creu que el que
importa és la veu.
Gran mentida, perquè la veu

és el més manipulable avui dia
i la tècnica fa miracles.
Miley s’ha despullat per al fo-

tògraf Terry Richardson, tot un
expert en procacitats (excepte
en la publicitat perMango amb
Kate Moss), per partida doble;
en un llibre i en un videoclip. I
es va lluir en el lliurament dels
últims premis de l’MTV, que

van provocar tota mena de co-
mentaris.
Ara Miley es despulla, me-

tàl·lica i amb traces d’alieníge-
na, per a Real & true, el nou
disc del cantant Future, inclòs
en l’LPHonest, a la venda el de-
sembre.Miley li torna així el fa-
vor que li va fer el raper quan
va cantar amb ella part del te-
maMy darling, del disc Bange-
rez, de la nova etapa de l’ex-ne-
na prodigi.cescenes inicials de Bits

ROSER VILALLONGA

xò sí, com diu Sans, després de
molts espectacles a l’esquena,
amb 34 anys de professió, “la no-
va proposta parteix de la desinhi-
bició i de la relaxació: hem fet el
que ens ha donat la gana sense
qüestionar-nos si era ortodox o
no, així que a Bits parlem unami-
ca més que de costum, hem per-
dut el respecte a què tot s’hagi de
fer a través de la gestualitat, i si el
públic ja ens havia sentit ono-
matopeies, ara ens sentirà alguna
frase”. “Però monologuistes no
som”, somriu Gràcia.
Quant a la seva retirada, Sans

recorda que “Tricicle fa un tipus

de teatre molt físic” amb el qual
solen anar de gira entre tres i qua-
tre anys, i que ja estan en una
franja d’edat en la qual cal ser rea-
lista sobre la possibilitat de conti-
nuar fent espectacles a l’altura
dels que han fet, perquè no volen
convertir-se en una vella glòria
que ocupa l’escenari fins a l’últim
alè. A més, afegeix, ser lluny de
casa i de la família “pesa una mi-
queta més ara i t’ho vas plante-
jant”. Això sí, afegeix, “ens tro-
bem com mai”. I diu que el pú-
blic de totes les ciutats on ja han
actuat ha rebut Bits sense deixar
de riure i que, a més, no es tracta
només del públic de sempre, sinó
que es va renovant i s’incorporen
les noves generacions.
En aquest sentit, conclou, la se-

va particular mirada crítica i sur-
realista sobre la quotidianitat
continua funcionant, una mirada
amb la qual, explica, no busquen
donar solucions, sinó que la solu-
ció és l’humor.c

MileyCyrusaraes
despullaperaFuture

creació, però encara faran una gira de grans èxits

GTRESONLINE

Un contemplatiu Future observa l’alienígena Miley Cyrus al seu nou i metàl·lic nu

Una altra seqüència del videoclipReal& true, amb Future i Miley

“Si el públic ja
ens havia sentit
onomatopeies, ara
ens sentirà alguna
frase”, avisa Sans

Serguei Filin, el 17 de setembre passat, i Pàvel Dmitritxenko
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Un dels casos judicials més
escandalosos d’aquest
any a Rússia va comen-

çar ahir. Un tribunal de Moscou
ha de jutjar els tres sospitosos de
planificar i executar un vil atac
amb àcid contra el director artís-
tic del ballet del teatre Bolxoi, Ser-
guei Filin, que ha estat a punt de
quedar cec del tot.

Al banc dels acusats s’asseuen
el ballarí del Bolxoi Pàvel
Dmitritxenko, acusat d’organit-
zar l’atac i de contractar els al-
tres dos imputats: Iuri Zarutski
i Andrei Lipàtov. Tots tres s’en-
fronten a una pena de 12 anys de
presó.
A més d’aquest càstig, Filin

exigeix una compensació per
danys morals de tres milions de
rubles (69.000 euros). “El cost
dels danys materials no els hem
calculat del tot”, va dir la seva
advocada, Tatiana Stukàlova. No

inclouen tampoc el tractament
mèdic, que encara no ha conclòs,
i que podria exigir-se posterior-
ment.
Filin “continua visitant elsmet-

ges alemanys, i cada hora i mitja
es posa gotes als ulls. Esperem
que hi hagi algun progrés. És un
procés llarg. A un ull s’ha recupe-
rat la visió en un 80%; amb l’altre
pràcticament no hi veu”, va pun-
tualitzar.
A Serguei Filin el van atacar el

17 de gener quan tornava a casa
després d’un assaig al teatre Bol-
xoi. Un desconegut se li va acos-
tar encaputxat i li va llançar a la
cara un líquid amb àcid sulfúric.
Durant set mesos s’ha sotmès a
23 operacions en una clínica
d’Aquisgrà.c

Comença el judici per l’atac
contra Serguei Filin
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Armand de Fluvià, genealogista 82
Eminem, cantant 41
Ziggy Marley, músic 45
André Villas-Boas, entrenador de futbol 36


