
48
cultura

DIUMENGE, 8 DE DESEMBRE DEL 2013 arabalears

Nominació
El 2008 ja fou
nominada als
Grammy
llatins per
‘Niña de
fuego’

MÚSICA

Concha Buika, nominada als Grammy

Concha Buika ha aconseguit una
nominació en la categoria de mi-
llor àlbum de jazz llatí en la 56a
edició dels premis Grammy pel seu
darrer disc, La noche más larga. El
lliurament serà el 26 de gener.

ARA BALEARS
PALMA. La cantant mallorquina
Concha Buika ha estat nominada en
l’edició d’enguany dels premis
Grammy en la categoria de millor
àlbum de jazz llatí. La noche más lar-
ga, el seu darrer disc, competirà
amb els cubans Paquito D’Rivera i
Trio Corrente (Song for Maura),
Omar Sosa (Eggun) i Roberto Fon-

seca (Yo) i amb els nord-americans
Wayne Wallace Latin Jazz Quintet
(Latin Jazz-Jazz Latin).

El músic de hip-hop Jay Z ha es-
tat qui ha aconseguit més candida-
tures, 9 en total, però la majoria en
categories de rap. El músic ha que-
dat fora de les categories més im-
portants, dominades per Mackle-
more & Ryan Lewis, Daft Punk i
Lorde. Daft Punk és l’únic artista
que podria endur-se el doble premi
de millor àlbum i millor enregistra-
ment de l’any, pel disc Random ac-
cess memories i el tema ‘Get lucky’.

El duet Macklemore & Ryan
Lewis també podria fer doblet en la
categoria de millor cançó i millor

actuació de rap amb el tema ‘Sa-
me love’, que ha desbancat el seu
hit ‘Thrift shop’. Macklemore &
Ryan Lewis acumulen set nomi-
nacions, les mateixes que Ken-
drick Lamar, Pharrell i Justin
Timberlake.

El lliurament dels vuitanta-
dos guardons dels premis Gram-
my, els considerats com els Oscar
de la música, es durà a terme el
pròxim 26 de gener al pavelló
Staples Center de Los Angeles.

La cantant Concha Buika viu a
Miami i va llançar el seu primer
disc l’any 2005. El 2008 ja fou no-
minada en els premis Grammy
llatins.e

La cantant mallorquina viu a Miami i va llançar el seu primer disc l’any 2005. FRANCESC MELCION

La cantant mallorquina aspira al premi de millor àlbum de jazz llatí

‘La gran belleza’ sedueix
l’Acadèmia europea
XAVI SERRA

BARCELONA. Una cerimònia que es
preveia dominada per la fiesta espa-
nyola de la troupe almodovariana va
acabar amb un marcat accent italià.
La gran belleza, la voluptuosa evoca-
ció de la decadència actual de Roma
de Paolo Sorrentino, es va imposar
en els Premis de l’Acadèmia euro-
pea, guanyant en les categories de
muntatge, actor (Toni Servillo), di-
recció i pel·lícula. I per arrodonir la
festa del cinema italià, la llegenda de
la música de cinema Ennio Morrico-
ne es va endur un guardó per la ban-
da sonora de La millor oferta.

La resta de premis van estar força
repartits: François Ozon es va que-
dar amb el de millor guió per En la
casa, Veerle Batens el de millor ac-
triu per la belga The broken circle
breakdown i Asaf Sudry el de millor
direcció de fotografia per la israelia-
na Fill the void.

Però la d’ahir no va ser una gran
nit per a les aspiracions del cinema

català i l’espanyol, amb més nomi-
nacions que mai: ni Lo imposible, de
J.A. Bayona –Naomi Watts estava
nominada pel film–, ni la Blancaneu
de Pablo Berger, nominada a millor
pel·lícula i direcció, van tenir gaire
sort; tampoc el curt del director
d’Elx Chema García, Misterio. No-
més el ja sabut premi al millor vestu-
ari de Paco Delgado per Blancaneu.
I La plaga no va poder tancar el ci-
cle triomfal que va arrencar fa
10 mesos a Berlín quan es va
presentar a la Berlinale,
perquè l’alemanya Oh boy
va fer bons els pronòstics
–era l’únic film nominat
a millor pel·lícula i mi-
llor opera prima– i es va
imposar al debut de
Neus Ballús en la catego-
ria de millor descoberta
europea.

Altres premis de la nit
van ser el de millor documen-
tal per a The art of killing, de
Joshua Oppenheimer, i el de millor

film animat per a The congress,
d’Ari Folman.

Almodóvar, homenatge i prou
L’esperat homenatge de l’Acadè-
mia europea a Pedro Almodóvar
va congregar una nombrosa re-
presentació de nois i noies Almo-
dóvar: Rossy de Palma, Javier
Cámara, Hugo Silva, Leonor
Watling, Hugo Silva i Elena Ana-
ya en van ser alguns. Noomi Ra-
pace, la Lisbeth Salander sueca,
va presentar l’homenatge al cine-
asta manxec, que dedicà el premi
a sa mare, el seu germà, l’equip i

els actors dels films, però es-
pecialment a “la nova gene-

ració de cineastes” que,
segons el director, ha

sorgit en “el pitjor
moment del cinema
espanyol, provocat
per una política hor-
rible del govern”.
Los amantes pasaje-
ros, l’últim film d’Al-

modóvar, estava no-
minada a millor comè-

dia –premi creat en-
guany–, però caigué

davant Love is all you need,
de la danesa Susanne Bier.e

L’italià Paolo
Sorrentino
recull el premi
de l’Acadèmia
europea de
cinema al millor
director per La
gran belleza.
BRITTA PEDERSEN / AFP

CINEMA

TEATRE

Clara Segura,
dolor i bellesa al
Teatre Nacional

de Catalunya

LAURA SERRA

BARCELONA. El director del Teatre
Nacional va sortir amb els ulls injec-
tats en sang de l’últim assaig que va
veure, aquesta setmana, de La rosa
tatuada. Xavier Albertí confessava
en petit comitè que estava total-
ment trasbalsat per la interpretació
que fa Clara Segura en el drama es-
crit per Tennessee Williams. Ell va
ser qui va insistir-li a Carlota Subi-
rós perquè la dirigís al Teatre Naci-
onal. No només serà la primera ve-
gada que s’estrena el text en català
–traduït per la mateixa Subirós–, si-
nó que serà la primera obra que en-
guany farà temporada llarga a la Sa-
la Gran del TNC –del 12 de desem-
bre fins al 2 de gener–, de manera
que les expectatives són elevades.

Clara Segura interpreta l’única
protagonista, Serafina delle Rose,
una immigrant italiana “grassone-
tament apassionada per la vida”,
afirma l’actriu. L’altre coprotago-
nista, el seu marit Rosauro, està
absent: mor en un accident i per ell
es jura mantenir un dol rigorós.
Però en un enclavament del sud
dels Estats Units, en un suburbi de
sicilians, la dona sent que s’es-
querda pel xoc de dues cultures:
“Vol conservar l’essència siciliana
però també gaudir de viure a Amè-
rica”, apunta Segura, que a la fun-
ció manté els tics italians que hi va
imprimir Williams. Al voltant de la
protagonista, onze personatges
amb un pes real i a la vegada sim-
bòlic: el pretendent (Bruno Oro),
la filla (Marta Ossó) i altres sa-
tèl·lits que representen o bé el ca-
tolicisme conservador o bé un nou
món més alliberat (Rosa Cada-
falch, Màrcia Cisteró, Oriol Genís,
i Teresa Urroz, entre d’altres).

Williams afirmava que amb La ro-
sa tatuada havia volgut donar testi-
moni del seu amor pel món. “És una
definició lluminosa i exigent –opina
Subirós–. A través del dolor fa un
cant a la bellesa i a la vitalitat, a la se-
xualitat, al plaer més carnal i apassi-
onat. Una obra que canta a l’element
dionisíac de la vida, als sentits d’una
dona que fa un viatge en què Segura
s’entrega en cos i ànima.e

Clara Segura interpreta Serafina
delle Rose. M. ZYRCUS


