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Bruce Willis
mai enganya

RAMÓN

de España

M
algrat que la Filmoteca
de Catalunya li dedica
un cicle i que els establi-
ments especialitzats

s’omplen d’edicions en DVD dels
seus principals totxos, no detecto en
l’ambient l’alarma social més petita
davant aquest inesperat revival del
cèlebre poca-solta suís Jean-Luc Go-
dard.

Per si de cas, i a tall de protesta in-
dividual, decideixo anar al cinema a
veure el més antigodardià que puc
trobar: La jungla 4.0, en què Bruce
Willis, aquell colós, recupera el seu
personatge estrella, John McClane, i
el converteix en una síntesi perfecta

de Jack Bauer i José Luis Torrente.
¡Quina traca, amics! Sí, d’acord, és

clar que La jungla 4.0 no planteja cap
desafiament intel.lectual, però tam-
poc ho pretén, de manera que, en el
fons, resulta una obra molt més ho-
nesta que tots els tediosos i pedants
llargmetratges del senyor Godard.

He de confessar que, durant
molts anys, li vaig tenir mania a
distància: en tenia prou veient aque-
lles fotos seves en què sempre apa-
reix amb ulleres de pasta i rascant-se
la barba de tres dies per saber que
valia més que em mantingués allu-
nyat de les seves pel.lícules.

Però, de la mateixa manera que

no aprens a detestar Bono fins que
has sentit un mínim de tres vegades
el seu repugnant himne I still ha-
ven’t found what I’m looking for, és ne-
cessari veure alguna cosa de Godard
per poder confirmar els teus pitjors
presagis.

Jo em vaig conformar amb un
programa doble en DVD compost
per À bout de souffle (Al final de l’esca-
pada) i per Le mépris (El desprecio), i
reconec que vaig arribar sense una
gran aflicció al desenllaç de la pri-
mera (encara que, francament, hi
veig més ànima, més nervi i més de
tot al remake americà a càrrec de
Jim McBride), però amb la segona

gairebé m’hi quedo. Com que, a més
a més, acabava de llegir, disfrutant-
ne enormement, la novel.la d’Alber-
to Moravia en què, teòricament,
s’inspirava (¡Brigitte Bardot només
apareixia despullada cinc minuts!),
la cosa em va indignar de manera es-
pecial.

El cine de Godard no és l’única es-
tafa cultural dels anys seixanta, però
sí una de les més reticents a desa-
parèixer.

Encara se li haurà de demanar a
l’amic John McClane que li truqui
per telèfon i li digui: «Si sé que pen-
ses rodar una altra pel.li, em presen-
to a casa teva i t’inflo a hòsties».H

El Festival
d’Òpera de
Butxaca
estrenarà
quatre peces

MÚSICA 3 PRESENTACIÓ

El compositor Joan Albert Amargós
serà un dels protagonistes de la 12a
edició del Festival d’Òpera de Butxa-
ca i Noves Creacions (FOB), que tor-
na a Barcelona del 24 d’octubre a l’1
de desembre. Amargós estrenarà al
Teatre Nacional de Catalunya Saló
d’Anubis, un saló ple de màgia i el ca-
baret on la mort és el mirall de la vi-
da. El llibret és de Toni Rumbau, di-
rector del festival amb qui Armargós
va firmar la seva primera òpera.

Aquest any la programació del
FOB compta amb tres estrenes més
de compositors catalans. Destaquen
Hangman, Hagman! i The town of
Greed, un programa doble de Lleo-
nard Balada (Foyer del Liceu) i La
Cuzzoni. Esperpent d’una veu, d’Agustí

Charles (Auditori). Aquesta peça,
amb llibret de Marc Rosich, s’inspira
en una llegendària diva famosa per
les seves excentricitats. Completa el
pòquer d’estrenes Odola (Sala Bec-
kett), una peça composta per Jordi
Rossinyol, amb llibret d’Albert Mes-
tres sobre violència domèstica. S’ofe-
rirà en versió concertant.

Aquest any el FOB viatjarà a Ale-
manya per recolzar el desembarca-
ment de la cultura catalana a la Fira
del Llibre de Frankfurt. A partir del 2
d’octubre, Darmstadt acollirà quatre
títols produïts pel festival. El saló
d’Anubis, de Joan Albert Amargós, i
La Cuzzoni s’estrenaran allà amb
dues reposicions: Juana, una obra
del 2005 d’Enric Palomar, i El fervor
de la perseverança, de Carles Santos.

Tres singulars solistes femenines
completen l’oferta del FOB. La sopra-
no i pianista Uma Ysamat presen-
tarà la seva personalíssima Tarabàbu-
la; Katarina Livljanicsta, el monodra-
ma Judith, amb un grup d’instru-
ments antics, i l’anglesa Mary Care-
we cantarà Britten, Muldowney i
Weill a Serious cabaret.H
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Joan Albert Amargós
tornarà a l’òpera
al TNC amb
‘Saló d’Annubis’




