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Mac i Billy Wilder, 
protagonistes a la Filmoteca
La Filmoteca de Catalunya exposa fins al 14 de 
setembre una mostra dels cartells de Macario 
Gómez Quibus, conegut com a Mac, amb obres tan 
celebrades com els cartells d’El verdugo, Ciutadà 
Kane i Ninotchka. Mac també va firmar el cartell de 
Ningú no és perfecte, que es projecta avui a les 
20 h dins de la retrospectiva dedicada a Billy Wilder.

Nacho Vigalondo presenta 
‘Open windows’ als Icària
El director Nacho Vigalondo assistirà a la sessió 
d’aquest vespre als cinemes Yelmo Icària (22.30 h) 
per presentar el seu nou treball, el thriller 
tecnològic protagonitzat per Elijah Wood, Open 
Windows. Després de la projecció, Vigalondo 
estarà a disposició del públic per resoldre 
qualsevol dubte o incògnita sobre la pel·lícula.

Del teatre  
i la realitat,  

al Teatre Grec 

●● ‘Bartolomé encadenado’  

Lluís Soler bramava contra els po-
ders fàctics del sistema financer in-
ternacional a l’hemicicle de Montju-
ïc, on s’estrenava Bartolomé encade-
nado, de José Sanchis Sinisterra, una 
tragicomèdia antisistema un pèl in-
gènua que no deixa ben parada la jo-
ventut i que, al capdavall, planteja que 
ni el suïcidi d’un individu –inspirant-
se en el jubilat grec que es va suïcidar 
davant del Parlament el 2012– ni la 
mort de molts serveix per aturar les 
conspiracions dels que mouen els fils 
del sistema. Tot i tractar-se d’un es-
pectacle fallit, m’hauria agradat veu-
re’l a la inauguració perquè no deixa 
de ser un mirall enfront de la realitat 
més crua de la nostra societat.  

● La realitat  

A la sortida, al final de les escales del 
Grec, com cada nit que hi ha funció, 
hi vaig trobar la Coribia. Fa música 
amb el teclat de plàstic que ella ma-
teixa li va regalar al seu nét. És una 
ballarina i música cubana que ha vis-
cut a Rússia i que està contenta de 
viure entre nosaltres des de fa 22 
anys. “Al meu fill li han tret dos quei-
xals, un dels quals mal posat, i no 
hem pagat res”, ens diu amb satisfac-
ció. I afegeix tot rient: “Això sí que és 
comunisme”. Doncs sàpiga que estan 
desmuntant el sistema sanitari de 
protecció social. Caldrà defensar-lo, 
sigui o no comunisme. 

● El càsting impossible  

L’espectacle Bartolomé encadenado 
comptava amb la presència de cator-
ze alumnes de l’Institut del Teatre 
que van rebre cursos especialitzats 
durant un mes que va pagar la insti-
tució pedagògica. La selecció dels 
afortunats s’havia de fer a través 
d’un càsting al qual presumiblement 
s’havien de presentar molts alum-
nes, ja que es tractava d’una bona 
oportunitat. Em diuen des de la pro-
ducció que, en realitat, no hi va ha-
ver més candidats que els nois i no-
ies que hi han actuat perquè els exi-
gia dedicació exclusiva. Estrany, oi? 
¿Tenien un altre càsting per a una 
telesèrie a TV3? ¿No els interessa-
va treballar?e

El traspunt
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Bobby McFerrin no té por 
de Bobby McFerrin

64 anys encara té cintura, ambició 
i sentit de l’humor per evitar que ni 
la seva tècnica aclaparadora ni el 
pes de l’èxit d’aquell Don’t worry, be 
happy ofeguin qualsevol intent de 
reinvenció personal.  

Davant d’una audiència entrega-
da, McFerrin va presentar un reper-
tori basat en Spirityouall, un nou 
projecte amb el suport d’un sextet 
que li permet explorar la seva cara 
més mística i assossegada a través 
de la recreació lliure de temes de 
blues, funk, gòspel i cançó america-
na. El vocalista de Manhattan va di-
rigir un concert que va transitar de 
forma dinàmica pels ritmes folk de 
Can’t find my way home (de Steve 
Winwood), els cants contagiosos de 
Whole world –en què va convidar el 
públic a participar–, els espirituals 
americans endolcits com Everytime 
I feel the spirit i els ritmes funk amb 

missatge social com Woe, que li 
van permetre arriscar amb l’har-
monia i els scats. McFerrin se’n 
va sortir amb la destresa i la sere-
nor de qui se sap expert. Aquest 
mateix aplom li va permetre, al fi-
nal, disfrutar d’una roda d’inter-
vencions individuals dels seus 
músics, com un mestre que recull 
els fruits de tota una vida.e

Bobby McFerrin va actuar dilluns al Teatre Grec, 
on va interpretar temes de Spirityouall. PERE VIRGILI

Bobby McFerrin and the Spirityouall 
Band TEATRE GREC DDILLUNS 21 DE JULIOL 

Una de les preguntes que 
un pot fer-se abans d’as-
sistir a un concert de 
Bobby McFerrin és si el 
seu estil tan personal i 

intransferible, farcit de virtuosisme 
vocal, pot ser una limitació creativa. 
En els seus concerts acostuma a re-
gar cada peça amb improvisacions 
de scats extrems, com si no pogués 
escapar de l’intèrpret amb certa in-
continència que ell mateix ha creat 
des de fa tres dècades. Per sort, tal 
com es va comprovar al Grec, amb 
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Experiència  
McFerrin va 
transitar amb 
aplom pel 
funk, el blues i 
el gòspel

Albert Serra ‘exposarà’ a Venècia

ció que em sembla molt interes-
sant”, va dir Martínez.   

El director va recordar els orí-
gens de la idea: “Era en un hotel 
molt barat als afores de Canes i vaig 
compartir un taxi amb un home 
gran que devia anar a una festa. Du-
rant la conversa que vam mantenir 
van aparèixer diversos temes que 
m’han tingut obsessionat durant 
mesos i que són l’arrel del projecte. 
La primera va néixer després de 
passar davant d’un iot immens. Em 

va dir que era propietat del co-
fundador de Microsoft, Paul 
Allen, però que malauradament 
no hi estava convidat. Em vaig 
adonar que hi havia tot un món 
paral·lel que passava al mateix 
temps que el nostre”. Aquest és 
el primer argument per a la no-
convencionalitat de la narrativa 
de La singularitat. El segon va 
ser quan l’home li va dir que era 
guionista: “Vaig treballar a Mys-
tic pizza i a Million dollar baby, 
i el meu pròxim guió és la histò-
ria d’un home que vol matar el 
millor amic del seu pare”. Serra 
diu que “aquest sintagma tan 
abstracte” li va cridar molt 
l’atenció. Les dues premisses 
han influït en la concepció del 
projecte, que a més d’explicar 
una història a través de panta-
lles múltiples mostrarà que “la 
fascinació per la imatge del 
 videoart es pot superar”.  

Chus Martínez, que exhibeix 
un discurs teòric sense fissures, 
va recordar que una de les qües-
tions actuals i d’interès és “de 
quina forma la producció d’imat-
ges influeix en la producció d’ide-
es i en la vida”. I va afegir: “El fu-
tur de l’art és el de la reconnexió 
de mons que no estan connectats 
a través de la lògica”.e

La idea inicial de La singularitat va néixer a Canes, en 
un taxi en què Serra viatjava amb un guionista. P. TORDERA

El film ‘La singularitat’ representarà Catalunya a la Biennal d’Arts Visuals

Catalunya serà present a la 56a edi-
ció de la Biennal de Venècia d’Arts 
Visuals, que es farà del 9 de maig al 
22 de novembre, amb el pròxim pro-
jecte audiovisual d’Albert Serra, que 
porta per títol La singularitat i que 
comissaria Chus Martínez. No és la 
primera vegada que Martínez i Ser-
ra treballen junts: li va encarregar la 
sèrie Els noms de Crist al 2010, quan 
era conservadora en cap del Macba, 
i al 2012 va rodar la pel·lícula de 101 
hores Els tres porquets per a la Do-
cumenta de Kassel (2013). 

El pròxim projecte conjunt, que 
tindrà un pressupost de 400.000 
euros (dels quals 145.000 són per a 
la producció de la peça), parteix de 
“l’intent d’explorar el gran canvi en-
tre la representació de la imatge al 
segle XX i la del segle XXI”, segons 
va avançar ahir Àlex Susanna, direc-
tor de l’Institut Ramon Llull, abans 
de donar pas a la comissària i a l’ar-
tista. “La forma de treballar, la fac-
tura i la imatge de Serra m’agraden. 
És un cineasta arrelat a una tradició 
que a Catalunya té molt de predica-
ment des de Pere Portabella: la del 
contacte entre el cinema i l’art. Ser-
ra hi afegeix un esperit d’especula-
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Ambició  
El repte és 
narrar un 
relat a través 
de diverses 
pantalles 


