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Sílvia Pérez Cruz presentarà el
disc ‘11 de novembre’ a Palma
L’1 demarç, la cantant catalana Sílvia Pé-
rez Cruz presentarà el seu primer disc en
solitari, 11denovembre,a l’Auditòriumde
Palma. La que fou vocalista de LasMigas
fins a l’estiu del 2011 i posà veu a la ban-
da sonora de lamultipremiada pel·lícula
Blancanieves de Pablo Berger presentarà

a Palma les seves 13 cançons, una barreja
d’estils ide llengües (català, castellà ipor-
tuguès)enquèpodemtrobar folk,havane-
res, jazz,psicodèlia,pop, tropicalisme, fla-
menc, fado i clàssica. Les entrades es po-
den adquirir a la taquilla de l’Auditòrium
o a la webwww.ticktackticket.com.CULTURA

quetémoltescosesadir–inodema-
nera agradable– sobre la relació en-
treparesanciansi fillsenlamadure-
sa.LapreocupaciódeStreep,segons
el director d’Agost, JohnWells, era:
“Haurédeviureenaquestpersonat-
ge unperíode de temps significatiu.
És un lloc on vull estar?”

Els seus papers han capturat els
drames personals i familiars de la
gentquevaarribaralamajoriad’edat
a finals dels anys 60 i principis dels
70. Quan Streep tenia 30 anys, en
l’època de laGuerra del Vietnam, va
interpretarlanoiaingènuad’Elcaça-
dor i després la feminista amb pro-
blemes Joanna Kramer a Kramer
contraKramer. La pel·lícula li va va-
lerelprimerOscarcomasecundària.
Tresanysméstardvaguanyarel seu
primerpremialamilloractriuperLa
decisió de la Sophie.

Més tard, Streep es va animar a
provar l’acció en nom d’una causa
social aSilkwood i l’aventura aMe-
mòries d’Àfrica.Coma alter egode
l’escriptoraNoraEphron, aHeart-
burn va veure destrossades les se-
ves il·lusions romàntiques, als 36
anys, per culpa un marit faldiller.

Unpaperper
perdre-li la simpatia

aMeryl Streep
Una interpretació d’alt risc podria

valer-li el quart Oscar

ACTRIUS GEGANTS

Meryl Streep i Julia Roberts
abraçades en un fotograma del
film ‘Agost’ de JoahnWell, tot i
que s’han discutit sobre qui és

la protagonista. WENSTEIN CO

MICHAEL CIEPLY
THE NEW YORK TIMES

NOVA YORK.Més que qualsevol al-
tra artista de la seva època, Meryl
Streep, amb64anys, ha reflectit les
esperances i les pors dels seus con-
temporanis, que han envellit amb
ella i han vist les seves vides reflec-
tides en els papers que ha interpre-
tat,dècadareredècada.Ésprobable
que se sorprenguin en veure la se-
va última interpretació, l’harpia
malaltad’Agost,VioletWeston.Siel
personatge no espanta els admira-
dors de Streep dins l’Acadèmia de
Hollywood, ténúmerosd’obtenir la
divuitena nominació a l’Oscar (ja
ostenta el rècord en la categoria
d’interpretació) i la quarta victòria.

Temibleono,VioletWestonsim-
bolitza,enbocadeStreep,unagene-
ració carregada d’anys i de retrets.
Unamare infernal que passa comp-
tesambles filles.PeraixòStreepera
reticenta l’horad’acceptarunpaper

Però l’amor va tornar a florir quan
en tenia 46 aEls ponts deMadison
i després una altra vegada aNo és
tan fàcil, el 2009, i encara a Si de
veritat vols...

El diable vesteix de Prada (2005)
li va suposar una crisi professional.
Però va venir La dama de ferro, el
paperdeMargaretThatcher,ambel
qualvamirarambvalentia lasenec-
tut i va guanyar un tercer Oscar,
com amillor actriu, el 2012. Streep
es va negar a acceptar que aquella
fos l’última fita de la seva carrera.
“Maiprendecisionspensantsiven-
dràentrades,niperdiners.Lespren
quan està genuïnament atreta per
unpaper”,diuLaurenceMark,pro-
ductor deJulie& Julia (2009), film
en què l’actriu va ser mentora
d’AmyAdams.

Iaixíarriba laViolet,unpassatge
que els fans de Streep poden, o no,

voler compartir. En els seus dies
bons, la Violet porta una perruca
desastrosa, en els dolents, ni això.
Tant li fa el càncer: fuma.Molt. Les
tres filles intentaran que deixi les
pastilles, però no la podran aturar
dedirelquepensa,brutalment, sen-
se filtres. “Streep se submergeix en
la psique de la Violet tan ferotge-
ment que hi ha el risc de voler reti-
rar-li les simpaties per sempre”, va
escriure Tim Robey a The Tele-
graph.

Des del debut de la pel·lícula al
Festival deToronto, al setembre, la
companyia del totpoderós Harvey
WeinsteinhaestatprojectantAgost
en petites dosis, abans de l’estrena
oficial. La pel·lícula s’ha vist en fes-
tivals de cinema del cor dels Estats
Units, sense la presència de Streep,
que rodava Into the woods. Última-
ment, Weinstein i l’equip que pre-

Un paper que fa enyorar Anna Lizaran

“La Meryl Streep m’agrada molt.
Ho fa tanbéque fa ràbia”, deiaAn-
na Lizaran en una entrevista,
abans d’estrenar Agost al Teatre
Nacional el desembre del 2010. Ja
se sabia, llavors, que l’autor de
l’obra,TracyLetts (premiPulitzer
el 2008 per aquest text), l’havia
adaptat per al cinema i que la in-
terpretaria un repartiment es-
tel·lar amb Streep en el paper de
Lizaran i JuliaRoberts enel d’Em-
maVilarasau. La companyia ja ha-
via decidit que anirien a veure-la
plegats. El que no se sabia és que
Agost seria l’èxit més gran del Te-
atre Nacional i, encara molt
menys, que seria l’últimaobra que
interpretariaAnnaLizaran,morta

d’unadevastadoramalaltia avui fa
just un any. L’atzar ha fet coinci-
dir l’estrena de la pel·lícula i l’ani-
versari del traspàsde l’actriu, amb
motiu del qual el Teatre Lliure li
ha preparat una exposició biogrà-
fica d’homenatge. Els 70.000 es-
pectadors que van veure l’obra al
TNC segur que tindran curiositat
per observar com resisteix l’origi-
nal al cinema. El director de
l’Agost teatral, Sergi Belbel, ja ho
ha fet. Letts ha retallat aquelles 4
hores i 20 minuts que durava
l’obra i les ha deixat en només du-
es. PerBelbel, la cinta “parlade les
misèries de la família, que afloren
en els moments de crisi”, i ho fa
amb “un to tragicòmic”.

Rumors

Streep i Julia
Robertss’han
discutitsobre
quiés la
protagonista
del film
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Lapel·lícula,
estrenada
aquestcapde
setmana, té
opcionsa
l’Oscar


