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El director i els actors principals assistiran a la preestrena del Club

Arriba ‘La vida abismal’, el
nou film de Ventura Pons

PROJECCIÓ EXCLUSIVA

33 Óscar Jaenada, en un fotograma de La vida abismal, la pel.lícula que preestrena el Club del Lector.
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Ventura Pons estrena nova pel.lícu-
la. El més popular dels cineastes ca-
talans segueix apostant pels textos
literaris. Aquesta vegada, l’autor
de Morir (o no) i Actrius adapta la
novel.la La vida en l’abisme, de l’es-
criptor valencià Ferran Torrent.

La cinta La vida abismal és una
mirada, amb un cert sentit de l’hu-
mor, de les frustracions i també de
les esperances que es vivien en l’úl-
tima dècada del franquisme. A pa-
rer del director, «aquells van ser
uns anys foscos, llarguíssims. El
codi de valors dels que manaven
s’havia podrit, però seguien mar-
cant les pautes del dia a dia. Apro-
fito la pel.lícula per furgar i desta-
par una part de la memòria de la
meva generació».

El film presenta el viatge iniciàtic
d’un adolescent que no sap què vol
fer amb la seva vida. El contacte
amb un personatge diferent, que viu
al caire de l’abisme, canviarà la seva
actitud vital. L’acció comença a
València, el 1972. El Ferran és un jo-
ve de vida grisa que queda atrapat
pel caràcter d’un jugador de cartes
que beu, estafa, somia i viu com
ningú.

El repartiment està encapçalat
per Óscar Jaenada, el jove actor ca-
talà que es va endur un Goya per la
seva interpretació de Camarón.
També veurem a la pantalla el debu-
tant Jose Sospedra, Juli Mira i Pepa
López, entre altres. Carles Cases, una
vegada més, és el responsable de la
música.

El Club organitza la preestrena
de La vida abismal en valencià amb
subtítols en castellà. La projecció,
que comptarà amb la presència del
director i els actors principals, tin-
drà lloc el dia 25 de gener, a les
deu de la nit, al cine Aribau. Hi ha
en joc 90 invitacions dobles (180 lo-
calitats).

q FITXA DE PARTICIPACIÓ
Els socis interessats han de trucar
al telèfon 806.11.77.05 o enviar un
SMS al 5522 amb la paraula clau
Club5 (espai) i el nom complet. Hi
ha temps fins a aquesta mitjanit. A
l’instant sabran si han guanyat. Les
invitacions es recolliran els dies 23
i 24 de gener a La Botiga (Bailèn,
86), de 9.30 a 14 i de 16 a 18 hores.
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CRÍTICA DE TEATREb

‘VISITANDO AL SR. GREEN’, bon debut

AUTOR Jeff Baron
DIRECTOR Juan Echanove
INTÈRPRETS Pere Ponce i Juan José
Otegui LLOC Teatre Romea
DATA 12 de gener

33 Els actors, en acció.

CRÍTICA DE MÚSICAb

CABALLÉ recupera el pols

INTÈRPRETS Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya i
Montserrat Caballé DIRECCIÓ José
Collado LLOC Auditori DATA 12 de
gener

Formidable espectacle que la nit
de l’estrena va fer posar el públic
dret mentre a l’escenari Juan
José Otegui no podia ocultar
l’emoció. S’entén. Visitando al Sr.
Green, del nord-americà Jeff Ba-
ron, és una excel.lent comèdia
dramàtica que parla de senti-
ments, una obra que traspua hu-
manitat i que des de la seva estre-
na el 1997 ha tingut prop de 200
produccions en 21 idiomes dife-
rents. Teatre de text interpretat
de forma exquisida per Pere
Ponce i el citat Otegui.

Baron planteja una única si-
tuació: un executiu jove, homose-
xual i jueu (Ponce) atropella el
senyor Green (Otegui), un home
gran, solitari, maniàtic i rondi-
naire, i és condemnat a visitar-lo
un dia a la setmana per ajudar-lo
en les tasques domèstiques. És
probable que després de la prime-
ra visita l’espectador ja intueixi
quin serà el final de la història,
però això és el menys important.
El més rellevant és el crescendo i
un personatge (Green) dibuixat i
mimat per l’autor de manera in-
tel.ligent.

L’obra s’estructura en una
trentena d’escenes que confor-
men una història equilibrada,
amb crestes d’emoció ben distri-
buïdes i diàlegs curts i directes
que van produint un canvi en el
comportament de Green, que es-
cena a escena es va allunyant de

la intransigència per acostar–
se a la tolerància.

La construcció dramàtica
demostra la saviesa de l’autor:
cada escena deixa la porta
oberta a la següent de manera
natural, mentre que l’humor i
la tendresa s’instal.len a l’esce-
nari. Però si la funció suposa
un regal per al públic és, so-
bretot, per les interpretacions.
Magnífic Ponce, en un perso-
natge que fustiga Green fins a
obrir les finestres de casa seva,
i colossal Otegui, en un paper
que li permet exhibir tota me-
na de registres. Un treball dels
que queden, magnífic en ges-
tos, mirades i composició del
personatge.

Juan Echanove aprova amb
nota en el seu debut com a di-
rector. Evita caure en el ter-
reny del sentimentalisme que
subjau en el text de Baron i
sap dissimular els traços
d’història típicament nord-
americana. Ajuda a aflorar
l’emoció i ajuda l’actor.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Ha hagut de ser en aquest tardà i
fructífer tram de la seva carrera
quan Montserrat Caballé debutés
a l’Auditori barceloní dins del ci-
cle d’abonament de l’OBC. Al
públic habitual de la sala simfò-
nica se n’hi va sumar un altre de
menys freqüent que va contribuir
a proporcionar l’atmosfera ade-
quada per a una diva de tanta ca-
tegoria; i és que Caballé encara
conserva intocables espurnes de
talent que converteixen en pur
plaer partitures que no serien les
mateixes si sortissin de les cordes
vocals d’una altra. Això sí, les cir-
cumstàncies s’han d’adaptar i no
sempre resulten les òptimes, com
en la primera intervenció que la
cantant va brindar amb el Poema
de l’amor i el mar op. 19, de Chaus-
son, en què la soprano catalana va
esbossar un fraseig carregat de
malentesos amb el podi, poc llegi-
ble i sense gens d’esmalt, que va
calçar com va poder en un teixit

orquestral dens i amb tempi
morosos. Les condicions espe-
rades es van donar a la segona
part: l’exposada línia melòdica
de Répentire, de Gounod, es va
acomodar com un guant a
l’actual vocalitat de Caballé,
que es va poder concentrar,
frasejar al seu gust i oferir es-
purnes d’aquest timbre d’or
que sempre ha tingut. Va pas-
sar el mateix a L’Extase de la
Vierge, de Massenet, peça en
què els mitjans de la cantant
van mostrar la seva millor ca-
ra a l’agafar-se amb comoditat
als trets romàntics de la parti-
tura, o a aquell fraseig ampli
que vola amb emoció quan
ella s’ho proposa. La direcció
de José Collado va seguir de
prop la diva, encara que se li
escapés en algun moment,
però va evidenciar que procu-
ra respirar amb ella i oferir-li
la millor safata. Per la seva
banda, el director valencià va
tirar endavant l’Intermezzo
de Goyescas, de Granados, amb
un bon treball en les cordes i
u n a c o l o r i s t a v e r s i ó d e
L’Arlésienne, de Bizet.<
MANEL CEREIJO

El Club col.labora
amb Barnasants

CANÇÓ D’AUTOR

33 La cantant Mayte Caparrós.

EL PERIÓDICO

Barnasants, el festival més impor-
tant de la cançó d’autor, torna als
escenaris de Barcelona i l’Hospita-
let. La nova edició arriba amb sor-
preses: la col.laboració entre Ge-
rard Quintana i Joel Joan, un espec-
tacle de poesia i música de Loqui-
llo i Gabriel Sopeña, així com el
projecte Aquellos maravillosos maños
amb Labordeta, Carbonell i Paz, un
concert solidari amb Amaral, Joan
Crosas i Manel Camp, i un muntat-
ge exclusiu de Lichis (líder de La
Cabra Mecánica).

No faltaran a la cita Martirio,
Pep Sala, Mikel Laboa, Oriol Tram-
via, Quimi Portet, Òscar Briz i Síl-
via Comes, que presentarà el seu
primer disc en solitari. Un il.lustre

de Barnasants, Javier Krahe, també
ha confirmat la seva presència.

L’argentina Mayte Caparrós
obrirà el festival amb la seva profun-
da veu, els seus tangos i els seus rit-
mes llatinoamericans. L’actuació tin-

drà lloc el 18 de ge-
ner, a les deu de la
nit, a la sala Luz de
Gas. El Club regala 25
invitacions dobles. Els
socis interessats te-
nen dues opcions de
participació: trucar al
806.11.77.03 o enviar
un SMS al 5522 amb
la paraula clau Club3
(espai) i el nom com-
plet. Hi ha temps fins
a aquesta mitjanit.
Els concursants sa-
bran a l’instant si han
resultat afortunats.
Els guanyadors s’hau-
ran de presentar di-

rectament al lloc, dia i hora indi-
cats. La 12a edició de Barnasants,
que se celebrarà des del 18 de ge-
ner fins al 25 de març, compta
amb la col.laboració del Club del
Lector d’EL PERIÓDICO.


