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15 DE JUNY DEL 200582 el Periódico

CINEb
‘FAMILIA RODANTE’,
emotiu i divertit
relat de carretera

DIRECTOR Pablo Trapero INTÈRPRETS

Liliana Capurro, Graciana Chironi
PAÏSOS Arg. / Esp. / Ale.

Una comèdia familiar
lluminosa i crítica sustentada
en excel.lents personatges

DANSAb
‘DEBERÍAN LLOVER
CRISTALES’, fauna
humana en discussió

COMPANYIA Erre que Erre
LOCAL L’Espai
DATA 9 de juny

Muntatge àrid i dens que
compta amb cinc intèrprets
de forta presència física

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 86 a 91

33 DANSA

El Poliorama acull aquesta nit la versió
que del clàssic de Shakespeare ha fet
el coreògraf Ramon Oller. L’acció se
situa en un abocador on els joves
protagonistes viuen el seu amor a
través de la dansa. La companyia
Metros, encapçalada per Joana Rañé
en el paper de Julieta, i Golan Yosef en
el de Romeu, són els encarregats de
representar aquest muntatge (foto)
sobre l’obra del bard.
Teatre Poliorama (Rambla, 115).
21.30 hores. 15-24 hores.

RAMON OLLER REESTRENA
AVUI ‘ROMEU I JULIETA’

33 MÚSICA
ZUM
Aquest trio de guitarristes ofereix un
repertori que inclou Piazzolla, artistes
actuals i autors clàssics.
Nau Ivanow (Hondures, 30). 21.30
hores. 6 euros.

33 MÚSICA
NATASHA BEDINGFIELD
La cantant anglesa presenta el seu disc
debut, ‘Unwritten’, una barreja de
funky, r&b i pop rock britànic.
Sala Bikini (Deu i Mata, 105). 21.00
hores. 17-19 euros.

33 MÚSICA
MARIZA
La cantant de fado (foto) inicia avui al
Palau de la Música la gira espanyola
per presentar el disc ‘Transparente’
Palau de la Música (Sant Francesc
de Paula, 2). 21.30 h. 20-24 euros.

33 TEATRE
‘RÀDIO-PATERA’
Aquest projecte d’investigació teatral
tracta sobre els problemes psicològics
detectats entre els immigrants.
Versus Teatre (Castillejos, 179).
20.00 hores. 12 euros.

Les cites d’avui 33

33 Imatge de la pel.lícula.

Pablo Trapero constitueix, amb
Lucrecia Martel, una de les alter-
natives més vàlides i personals al
cine argentí d’arrel més popular
que triomfa en els mercats hispa-
noparlants. La seva tercera cinta,
Familia rodante, és una mica més
acomodatícia que les dues ante-
riors, més oberta al món, per dir-
ho d’alguna manera.

Ho és en molts sentits. Abraça
més la comèdia que el drama, la
tragicomèdia o la ironia plena de
neguit dels seus primers films,
Mundo grúa i El bonaerense, tot i
que cal dir que, cronològicament,
aquest és el primer projecte que
es va plantejar per debutar com a
director. És més distesa, malgrat
que la seva mirada sobre l’Argen-
tina del present segueix sent

igual de crítica i encertada.
S i M u n d o g r ú a e r a u n a

pel.lícula gairebé claustrofòbi-
ca, rodada en blanc i negre als
petits pisos on convivien els dos
o tres personatges protagonis-
tes, Familia rodante adopta el
model del relat de carretera i
concentra l’esforç a mostrar què
els passa a un variat grup de
persones durant els 1500 quilò-
metres que han de fer en una
autèntica casa rodant.

Una dona de 84 anys, inter-
pretada per la mateixa àvia del
director, Graciana Chironi, ha
estat escollida per una de les se-
ves nebodes com a padrina de
casament. La cerimònia se cele-
bra a aquests 1.500 quilòmetres
de distància que la dona, amb la
seva família, té la intenció de re-
córrer, potser com a últim acte
important de la seva vida.

En aquest punt, Familia ro-
dante sembla una comèdia ita-
liana. Els fills, néts, besnéts, gen-
dres, nòvios de les seves filles i
alguna amiga emprenen el viat-
ge amb aquesta àvia. Trapero es-
quiva el previsible: aquesta
família en marxa no representa
només el microcosmos social de

l’Argentina actual. Hi ha alguna
cosa d’això perquè Trapero està
tan compromès amb la seva reali-
tat com ho pugui estar Juan José
Campanella, però al director de
Familia rodante li interessen més
aquí els personatges que la his-
tòria, l’anècdota individual que
la radiografia de tot un país.<
QUIM CASAS

Erre que Erre fa honor al seu
nom i presenta una peça que des-
til.la un estil propi. Amb un llen-
guatge de dansa contemporània,
en què l’impuls és sec però la pin-
zellada és nítida, aquesta com-
panyia es decanta més per un
diàleg d’emocions que per un
contingut narratiu.

Deberían llover cristales neix del
desig d’oferir sis aproximacions a
una doble qüestió: cos i discussió.
Sis maneres d’entendre i de mos-
trar uns conflictes que s’entretei-
xeixen en una fauna humana
amb una acció que transcorre en
un espai sòrdid i impersonal. Un
lloc tenebrós limitat per unes
llums que envolten un movi-
ment que està mancat de grans
estridències si bé compta amb

una execució implacable.
Uns gots, una taula i unes cadi-

res són els objectes que acompa-
nyen els personatges, com també
ho és un requadro vermell que
presideix una paret grisa, com un
signe d’alerta constant.

Erre que Erre és experta a
crear ambients i en aquest mun-
tatge aconsegueix edificar un cli-
ma de densa tensió. Presències
sense moviment que estan plenes
de vida, mirades que es repten a
un diàleg mut de paraules, cossos
que s’abracen i es repudien, tre-
nen els fragments d’un muntatge
d’aspecte àrid i dens que sap re-
muntar alguns moments plans i
en declivi.

Els coreògrafs i intèrprets Ma-
rio G. Sáez, Ricardo Salas, Susa-
na Castro, M. Àngels G. Angulo i
Teresa Navarrete exhibeixen en
tot moment un vocabulari sòlid i
eficaç per a un discurs que prefe-
reix insinuar més que delatar les
emocions.<
MONTSE G. OTZET


