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AQUELLS DIES
DE POLÍTICA
DE VERITAT

CAMBÓ / COMPANYS
Direcció i autoria: Frederic Roda. In-

tèrpret: Carles Martínez. Dijous, 7 de ma-
ig. Teatre Conservatori de Manresa.

n les hores prèvies a l’ini-
ci de la campanya electo-
ral, la programació teatral

estable de Manresa va oferir un
muntatge que, molt possiblement,
no era de fàcil atracció, però sí que
era i va ser l’idoni per a un exerci-
ci de memòria històrica i teatral del
tot recomanable. Aliè, malgrat el
seu títol, a colors polítics. Sota la di-
recció de Frederic Roda, va arribar
a Manresa Cambó/Companys in-
terpretat per l’excel·lent Carles
Martínez. El muntatge se centra en
els discursos de Francesc Cambó
i Lluís Companys sobre els fets del
6 d'octubre del 1934.

L’exercici de memòria històrica
no és simplement el recordatori
dels fets i les paraules escomeses
sobre aquests, sinó quan darrere
de les paraules dites pels que ex-
ercien la política hi havia autènti-
ca passió, devot sentiment, creen-
ça, sinceritat i no l’abundós tedi i
exercici desidiós d’un veritable
personatge d’aparador com l'ac-
tual. El ferm compromís, en con-
tra o a favor per part del silenciós
oient, la modulació i la intensitat
converteixen el muntatge en un
apassionat viatge de la paraula
escrita i discursada, autèntica i
viva oratòria política. I l’exercici tea-
tral, la paraula viva en la compo-
sició dels dos personatges a càrrec
de Carles Martínez, amb una bona
diferenciació dels dos tons orato-
ris de cadascun dels polítics. Cam-
bó, passió acèrrima, en un to d’e-
xacerbat control. Companys, cla-
rivident, emotiu, sentiment fet pa-
raula. I sobretot, en ambdós casos,
més enllà del compromís polític,
el compromís personal autèntic.
Només un rostre, una veu, sense
fingiments, sense dobles cares.

La interpretació de Martínez és
compromesa, tècnicament com-
plexa i, malgrat un cert desequili-
bri entre les dues parts amb els dos
personatges, que en cap moment
va deslluir-lo, el tedi va quedar llu-
ny en la funció a l’escenari del
Conservatori. Cal esmentar que el
canvi d’ubicació que podia sem-
blar un impediment –es va treure
l’obra de la Sala Petita del Kursaal
perquè a la Gran hi havia un assaig
musical– va ser un fantàstic encert,
perquè va emmarcar i donar pro-
ximitat al muntatge. Si la Petita ha
propiciat el Toc de prop, que l’es-
cenari del Conservatori esdevingui
una nova sala és un projecte que
val la pena continuar.
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TEATRE CRÍTICA

encisadora mirada
d’Ingrid Bergman ja
vigila els habitants de
Canes des del cartell

gegant que presideix el festival.
Des d’ahir torna a l’activitat l’es-
deveniment més important del
món del cinema, amb una desco-
munal influència artística i indus-
trial. Els majors exponents del gla-
mour i la saviesa en el setè art tor-
naran a ser els protagonistes d’a-
questa nova edició, la 68, que es-
tarà marcada pel criteri dels ger-
mans Coen, presidents del jurat
que haurà de decidir la Palma
d’Or entre una selecció del millor
cinema internacional. La tria de ci-
nema d’enguany és tan intimida-
dorament bona com és habitual en
un certamen lògicament anome-

nat «el festival de festivals», on els
programadors de tot el món cine-
matogràfic vénen a veure els títols
que integraran les seves seccions
i cartelleres durant la temporada
següent. Enguany, en aquesta tria
idíl·lica s’inclouen els nous tre-
balls de Woody Allen, Jacques Au-
diard, Todd Haynes, Nanni Moretti,
Yorgos Lanthimos, Hirokazu Kore-
eda, Paolo Sorrentino, Dennis Vi-
lleneuve, George Miller, Naomi
Kawase, Apichatpong Werasetha-
kul, Brillante Mendoza, Pete Doc-
ter i Gaspar Noé, per citar només

alguns dels molts vells o nous co-
neguts que vénen a Canes per
consagrar la seva trajectòria.

El primer film que es va projec-
tar ahir va ser La tete haute (Stan-
ding still), d’Emmanuelle Bercot,
i és la primera vegada a la història
de Canes que una directora assu-
meix la responsabilitat de donar el
tret de sortida. El film, amb Ca-
therine Deneuve i Benoit Magimel
en el repartiment, recorda pode-
rosament el cinema dels germans
Dardenne, habituals de Canes,
però amb un didactisme limitador

i una frustrada capacitat per apro-
fundir en la temàtica social que in-
tenta explorar. Amb referències
temàtiques pròpies del cinema de
Bresson i Loach, la pel·lícula ex-
posa com diversos assistents so-
cials intenten canviar l’actitud pro-
blemàtica del jove protagonista
del film, un rol amb potencial que
hauria d’haver tingut més sort. 

Deneuve va trepitjar ahir una es-
tora que espera la companyia, en-
tre molts altres, de Michael Fass-
bender, Cate Blanchett, Charlize
Theron, Tom Hardy, Matthew
McConaughey, Michael Caine,
Joaquin Phoenix o Emma Stone. 
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Des de Canes

Per primer cop, una
directora, Emmanuelle
Bercot, va assumir el tret de
sortida del festival



Didactisme limitador en la cita inaugural

Forestier, Bercot, Paradot, Deneuve i Magimel, ahir, abans de la sessió

IAN LANGSDON/EFE

Va sorgir de forma natural. El
cantant i compositor manresà
Raül Benéitez sempre ha comptat
amb el contrabaixista berguedà
Toni Romero per als seus con-
certs com a cantautor. Per la seva
banda, Romero, que va ser co-
fundador de Brams, forma amb el
guitarrista sallentí Cecili Rueda el
grup ECOfusió. Amb una trajec-
tòria d’una desena d’anys, el duet
ha demanat la col·laboració pun-
tual de Benéitez en alguna cançó:
tocant la flauta travessera, el saxo...
L’estiu passat, arran d’una d’a-
questes actuacions, «ens vam tro-
bar còmodes i m’hi vaig quedar»,
exposa Benéitez. Aquesta és la
història de com ECOfusió s’ha
transformat de duo a trio i, de ser
un grup instrumental, ha incor-
porat la veu del manresà.

Per explicar el nou projecte,
ECOfusió ha organitzat una mos-
tra musical que tindrà lloc avui
(19 h) a la botiga de música Sibe-
lius de Manresa (passeig Pere III,
31-33). «No farem un concert,
sinó que oferirem un tast del que
és el nostre repertori: peces de
creació pròpia i també versions»,
diu Benéitez. L’acte és obert a tot-
hom, però s’hi ha convidat espe-
cialment el sector musical: «per tal
que vegin el que fem, per quins es-

tils musicals ens movem...». Ara bé,
el músic no amaga que també es
tracta de donar-nos a conèixer
perquè, si s’escau, els puguin sor-
gir nous concerts.

ECOfusió, amb guitarra, baix i la
veu, la flauta travessera i el saxòfon
alt de Benéitez, no és una forma-
ció estàndard i el seu projecte
musical és «molt eclèctic». D’una
banda, prioritza «una línia creixent
de repertori propi». El grup té pe-
ces instrumentals compostes de
quan era un duo, «i estava molt
marcat per la tendència de guitarra
mediterrània, de la qual és el re-

ferent Toti Soler», apunta Benéitez.
Arran de la seva incorporació, per
a algunes d’aquestes peces hi ha
elaborat lletra per poder-hi afegir
la seva veu. També el repertori
del grup s’ha ampliat amb altres
músiques que Benéitez ja tenia es-
crites «però per a les quals no ha-
via trobat lloc en la meva faceta de
cantautor, perquè són més des-
enfadades, amb més grapa». Tal
com apunta el nom del grup, s’ha
produït «una fusió». Aquestes can-
çons pròpies reflecteixen influ-
ències diverses: jazz, cançó fran-
cesa, bossa nova... La idea és que,

«quan puguem», acabin gravant les
cançons.

Ara bé, d’altra banda, el grup
també té un vessant d’amenització
d’actes (aniversaris, casaments,
convencions...) i, en aquest cas, «el
que ens agrada és escoltar el que
vol la gent. Tot i que d’entrada
fem música mediterrània o músi-
ques del món, ens adaptem si ens
demanen estàndards de jazz o
boleros, per exemple. Pel que fa al
seu directe, «escènicament fem
espectacles vius, amb interacció
amb el públic, perquè si a algú li ve
de gust hi pugui participar, cantant
o d’alguna altra manera. Busquem
la proximitat amb la gent».

Els tres integrants d’ECOfusió
combinen l’activitat del grup amb
altres feines vinculades a l’ense-
nyament musical. Per exemple,
Cecili Rueda fa de professor a les
escoles de música de Capellades i
Puig-reig. Benéitez, que continua
amb la seva faceta de cantautor, és
actualment professor substitut a
l’escola de música d’Artés, i també
escriu cançons per a infants.
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ECOfusió es transforma de duo a trio
amb la incorporació de Raül Benéitez

El nou format del grup es presenta avui a la botiga Sibelius de Manresa amb un tast musical

El grup ECOfusió és format per Raül Benéitez, Toni Romero i Cecili Rueda 

IMATGE PROMOCIONAL

El projecte prioritza les peces
de creació pròpia, però 
també té un repertori de
versions per amenitzar actes 

Les estrelles obeeixen i deixen
els seus mòbils a l’hotel 

Els organitzadors del Festival
de Canes ho van deixar clar:

res de ‘selfies’ a l’estora vermella, un
costum «extremadament ridícul i
grotesc» que, a més, alenteix la des-
filada. I les estrelles van obeir. Entre
elles, Isabella Rossellini, Julianne
Moore, Naomi Watts, Natalie Port-
man, Jake Gyllenhall, Sienna Miller...



LA CURIOSITAT


