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‘Gravity’ obté 
un altre premi 
pre-Oscar
El director de fotografia mexicà 
Emmanuel Lubezki s’ha empor-
tat el premi de l’Associació Ame-
ricana de Directors de Fotografia 
(ASC, en anglès) pel seu treball en 
la pel·lícula Gravity, dirigida pel 
seu compatriota Alfonso Cuarón. 
És la tercera vegada que s’empor-
ta el guardó després d’haver-lo 
guanyat el 2006 per Hijos de los 
hombres i el 2011 per El árbol de la 
vida. Lubezki també opta a l’Oscar 
pel seu treball en la pel·lícula pro-
tagonitzada per Sandra Bullock i 
George Clooney. En els últims 27 
anys, el guanyador d’aquest pre-
mi ha coincidit amb el de l’Oscar 
en 10 ocasions.

DANSA CLÀSSICA

Corella dirigirà 
una companyia 
als Estats Units
El ballarí clàssic Ángel Corella 
tornarà als EUA d’aquí poc per 
dirigir una companyia de dan-
sa, tot i que no ha revelat quina. 
L’artista va deixar la companyia 
American Ballet Theatre fa dos 
anys, malgrat les súpliques de Hi-
llary Clinton i de la seva filla per-
què es quedés, amb l’objectiu de 
centrar-se en la creació del seu 
grup de dansa a Espanya, projec-
te que no ha prosperat per falta 
de subvencions públiques. Abans 
d’anar-se’n, Corella té previst fer 
algunes actuacions al teatre Tívo-
li de Barcelona i col·laborar amb 
els programes ¡Mira quién baila! i 
Pasapalabra. 
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Un iconogràfic ‘Tristany’
CRÒNICA L’òpera de Wagner sedueix a Madrid amb els suggerents vídeos de Bill Viola

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
MADRID

V
uit anys després de l’estre-
na a París, la versió de Tris-
tany i Isolda de Peter Sellars 
i l’artista videogràfic Bill 

Viola ha arribat amb tots els honors 
al Teatro Real. La iconogràfica pro-
ducció ja s’ha convertit en un clàs-
sic després de deixar la seva em-
premta per escenaris de mig món. 
Un llarg recorregut que no ha fet 
més que acreditar, amb tots els de-
bats pel mig que es vulguin, la vi-
gència del muntatge. L’acollida de 
Madrid no ha pogut ser més positi-
va, amb les entrades esgotades per a 
totes les funcions. Com en els mi-
llors temps.
 El tractament que el muntatge 
fa de l’universal drama musical de 
Wagner respon a les exigències de 
la concepció d’art total que l’autor 
té de l’òpera. Música, text, imatges i 
dramatúrgia es barregen en un po-
derós còctel narratiu de la llegen-
da d’aquesta parella d’amants que 
trenquen amb totes les convenci-
ons, induïts per l’embruix d’un fil-
tre fatal, en una història que apro-
fundeix en la naturalesa espiritual 
de l’amor humà.
 
EL PROBLEMA DEL PROTAGONISTA / Però 
en qualsevol proposta, per bona que 
pugui ser, sorgeix sempre algun 
problema que influeix en els resul-
tats. En el cas d’aquest Tristany el 
principal ha vingut de la mà del pro-
tagonista masculí. Després de les 
mediocres prestacions ofertes en 
l’estrena per part del titular, Robert 
Dean Smith, una grip ens va deixar 
divendres amb la tercera o quarta 
opció per substituir-lo, el nord-ame-

ricà Franco Farina, encara lluny 
d’estar doctorat per assumir un dels 
rols més exigents i intensos de l’ex-
tenuant repertori wagnerià.
 El fet es va posar de manifest en 
diferents moments, entre ells els 
del duo del segon acte, on va haver 
d’acoblar la veu amb la d’una Viole-
ta Urmana poderosa en un cant no 
sempre ric en matisos i amb capa-
citat per arribar després de quatre 
hores en plenitud al captivador Lie-
bestod (Mort d’amor d’Isolda). Franz-
Josep Zelig va destacar en la resta 
del repartiment component un sò-
lid rei Marke, amb greus ben col-
locats i un bon centre sonor. El fran-
cès Marc Piollet va dirigir amb bon 
pols l’orquestra. 

IMATGES AMB FORÇA / El repte més 
gran consistia a veure com casava la 
creació videogràfica amb l’escèni-
ca, sobretot considerant que la par-
titura compta amb tanta força nar-
rativa que no necessita gaires ele-
ments de suport. El minimalisme 
d’un Sellars excessivament sobri 
descansa absolutament sobre el tre-
ball de Viola. Malgrat que aquest 
sosté que no pretén il·lustrar el relat 
sinó oferir-ne una subtil lectura po-
ètica, les imatges tenen tanta força 
que centren l’atenció per elles ma-
teixes.
 Hi ha moments que l’espectador 
se sent desbordat pel que té lloc a la 
pantalla, però en conjunt l’especta-
cle funciona. El final, amb Urmana 
cantant d’esquena davant el cadà-
ver de Tristany, és especialment bri-
llant. L’ascens dels dos amants cap 
a l’eternitat impulsats pel balsàmic 
fluir de l’aigua tanca una imagina-
tiva producció. H 33 Un passatge de l’òpera ‘Tristany i Isolda’, al Teatro Real de Madrid.

JAVIER DEL REAL

Angulema guardona 
un autor supervendes
3Bill Watterson, pare de ‘Calvin & Hobbes’, guanya el Gran Premi

EL PERIÓDICO 
ANGULEMA

El nord-americà Bill Watterson, au-
tor de Calvin & Hobbes, que relata les 
aventures d’un nen i el seu satíric ti-
gre de peluix, es va alçar ahir amb el 
Gran Premi de la 41a edició del Fes-
tival Internacional del Còmic d’An-
gulema. Publicat entre el 1985 i el 
1995, Calvin & Hobbes és l’obra cabdal 
d’aquest il·lustrador de 56 anys, que 
va vendre més de 30 milions d’exem-
plars a tot el món i que va servir de 
punt final a la seva carrera, al tro-
bar que ja havia aconseguit els seus 
objectius com a dibuixant de vinye-

tes. Watterson (Washington, 1958) 
es va imposar al japonès Katsuhiro 
Otomo, creador d’Akira, i al britànic 
Alan Moore, artífex de Watchmen.
 L’il·lustrador nord-americà va es-
tudiar Ciències Polítiques i es va ini-
ciar com a dibuixant polític, però 
aviat va abandonar aquest vessant 
de la professió i va provar diferents 
sorts, fins que el 1985 va publicar la 
primera entrega de la seva obra més 
aplaudida a Universal Syndicate 
Press. Tímid i purista, sempre allu-
nyat dels focus, Watterson manté 
uns ferms principis, que primer el 
van portar a rebutjar que es vengues-

sin productes de promoció dels seus 
personatges o l’adaptació animada.
 El premi al Millor Àlbum de l’Any 
va ser per a Come Prima, de l’italià Al-
fred, una road-movie en forma de cò-
mic en què l’autor homenatja el ci-
ne del seu país dels anys 60 a través 
de la història d’un antic camisa negra 
incomprès pel seu cercle més prò-
xim i pel germà, que intenta que tor-
ni al si de la família.
 El Premi Especial del Jurat va ser 
per a La Propriété, de la israeliana Ru-
tu Modan, i el guardó a la Millor Sè-
rie va recaure en Fuzz & Pluck, del 
nord-americà Ted Stearn. H
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