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Intel·ligent aprenentatge

Premisicàstigs

Intèrprets:TdeTeatre
Creacióidirecció:CiroZorzoli
Llocidata:FestivalGrec,Teatre
Lliure (3/VII/2015)

J.A. BENACH

Enlaprimerasessióde treball ce
lebradaambeldirector i actorar
gentí Ciro Zorzoli i la companyia
TdeTeatre, que lihaviaproposat
fer un espectacle a les seves or
dres, vaquedarclarquees tracta
ria“d’explorarunesqüestionsre
lacionades amb la representació
escènica”. Ciro Zorzoli, un dels
professionals més sol∙licitats de
Llatinoamèrica, va concretar
aquell objectiu, òbviamentmassa
genèric: “Convido la companyia
catalanaasubmergirsedavantel
públicenelsmil iunplecsquege
nera la relació entre un actor i el
personatge que interpreta”. I és
així com va néixer Premis i càs-
tigs, uns exercicis d’“aprenentat
ge” de quatre actrius i quatre ac

tors que reflecteixen els gaudis
dels alumnes quan encerten la
justa coincidència entre la simu
lació i la realitat que es vol repre
sentar,ielseupatimentquanlasi
mulacióvaperunabanda i la rea
litatperunaltra.
L’hegemonia d’intèrprets fe

menines que sol enregistrar els
espectacles de T de Teatre,
aquesta vegada cedeix el reparti
ment a una equiparació de gène
res,demaneraqueMamenDuch,
Marta Pérez, Carme Pla i Àgata
Rocacomparteixen l’escena amb
Ivan Benet, Albert Ribalta, Jordi
Rico i Marc Rodríguez. L’assis
tent de direcció, CarolinaMorro,
téunesbreusintervencionscoma
auxiliarde l’acció.
L’obraésunaapostaenjogassa

da i enginyosa de teatre en el tea
tre, de la qual es fa partícip explí
citament l’espectador. Cada nou
episodi s’anuncia de cara al pú
blic, testimoni mut de l’actuació
decadaalumne.Sovint,ellesiells,
adrecen mirades més o menys
furtivesalaconcurrència, totcer
cant l’aprovaciótàcitapelseutre
ball.Ientreeljocescèniciaquesta

complicitatescreaunaatmosfera
cada copmés festiva. La diversió
dels espectadors es barreja amb
l’aparentexcitaciódelsintèrprets
i tot plegat s’instal∙la en un cres
cendo que deriva cap a una farsa
irrefrenable.
La proposta inicial d’uns exer

cicis clarament acadèmics –com
moure les mans, com cosir, com
caminar en escena, com caçar
amb dos dits una papallona...– es
va substituint per treballs cada
copmés complexos. I es parla de
què fa i com ho fa el pagès ric i
tambéelquèielcomdelpagèspo
bre, idecomésderidículalacom
postura d’un monsenyor mitrat
quecaminaambelbraçestèscer
cant les mostres d’humiliació de
la feligresia... I la gresca creix i
creix fins a representar, sempre
en el terreny de l’aprenentatge,
petits entremesosquese suposen
d’un gran voltatge dramàtic. I
aleshores, lapeçaés jaunadesca
radaparòdia, laqual,sibéveuafe
blir el segell original de l’autor i
directorargentí,assoleixlescotes
més altes d’hilaritat. Una esplèn
dida i intel∙ligentdiversió.!

Unadiversió frustrada

VIP

Autors:Ramon Fontserè
(director) i Martina Cabanes
Intèrprets: Joglars
Lloc i data:Barts (7/VII/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Amb el seu últim espectacle,
Joglars, la companyia que co
manda Ramon Fontserè, s’ha
volgut mostrar cruelment sar
càstica amb la tolerància, la
condescendència i les aviciadu
res amb què els adults ens hem
acostumat a tractar els infants.
Des del primer dia de la seva
existència, i fora de les obliga
des atencions que reclama la
fragilitat del nadó, una criatura
–raona el grup sembla ferse
mereixedora dels privilegis i de
l’obsequiositat que socialment
es dispensa als personatges
que, gràcies a la seva valuosa
trajectòria personal i professio
nal, gaudeixen d’un prestigi in
discutible. Per això la seva pro
posta es titula VIP i el seu pro
tagonista és un ser estrafolari
dotat d’una prodigiosa capaci
tat de discrepar dels seus pro
genitors, de refusar el que se li
ofereix i de reclamar, en canvi,
els capricis més inesperats.
Aquesta estranya figura ha

nascut amb la parla, les dimen
sions i la motilitat d’una perso
na adulta, i el part que l’ha dut a
aquestmónhaestat ja unepiso
di extraordinàriament esbojar
rat. Com no podia ser d’una al
tra manera, la interpretació
d’un personatge tan singular
l’haviad’assumir l’autor i direc
tor de VIP, Ramon Fontserè,
actor, cal recordar, que si de ve
gades ha demostrat un domini
absolut dels registres naturalis
tes, en el terreny de la farsamés

extrema sap moure’s amb una
destresa excepcional i una in
qüestionable originalitat. Vet
aquí un dels poquíssims al∙li
cients de l’espectacle.
En les actituds rebels i les

respostes d’aquesta figura hi
hauria els eventuals efectes pe
dagògics de VIP, si no fos, es
clar, que la comèdia de Joglars
no sembla intentar res més que
unadiversió (?) a l’entorn d’una
temàtica inèdita enel camp tea
tral. El distanciament de l’argu
ment central respecte a un llen
guatge dramàtic a l’abast, Font
serè l’ha intentat combatre
mitjançant una representació

sorollosa, sovint amb l’acompa
nyament d’una forta percussió
instrumental i amb la cridòria
general dels intèrprets, mai,
que recordi, partidaris d’un di
àleg reposat. De fet, les decidi
des rèpliques del personatge
arbitrari, rebec de naixement,
esprodueixen sense capvocife
ració especial, per bé que la se
va formulaciódesvetlli totame
na d’esgarips i actuï com a mo
tor de l’acció.
De totamanera, l’èmfasi exa

gerat de què s’ha volgut dotar
l’acústica de l’espectacle té l’ai
re d’un remei d’última hora per
assegurar la capacitat de diver
tir de la proposta, francament
limitada. I alguns fragments de
música clàssica sembla que vul
guin posar un punt de distinció
als esdeveniments desballes
tats de l’escena. Crec que VIP
s’ha elaborat a partir d’una idea
ben intencionada, però preso
nera d’un guió molt i molt defi
cient que l’ha convertida en un
producte fallit.!

Lainterpretació
deRamonFontserè
ésundelspoquíssims
al∙licientsdelnou
espectacledeJoglars

GREC

Una escena deVIP, el nou espectacle de Joglars
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CRÍTIQUES

• 30% de dte. en la carta (begudes no incloses)
Les millors hamburgueses de forquilla i ganivet de Barcelona.

• 2x1 en l’entrada
El parc aquàtic de la Costa Brava.

• 30% de dte. en l’entrada per a l’espectacle AMALUNA de
Cirque du Soleil a PortAventura

RESTAURANT FILBURG

WATERWORLD

AMALUNA

• 30% de dte. en les entrades de Classic 80’s Hits,
al Palau de la Música Catalana

27 de juliol a les 20:30 h
19, 25 i 31 d’agost a les 20:30 h

www.palaumusica.cat

CLASSIC 80’s HITS

www.filburg.com

www.waterworld.es
Tel. 972 36 86 13

2x1

30Dte.

30Dte.

30Dte.

www.portaventura.es
Tel. 902 20 22 20

CLUB SUBSCRIPTORS

Encara no ets Subscriptor? Tenim una oferta per a tu!
Truca al 902 53 53 00

Porta sempre la teva targeta de Subscriptor
I si no la tens, sol·licita-la a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Avantatges exclusius
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CRÍT ICA DE CINEMA """"obra mestra /"""molt bona /"" bona /" regular / ! dolenta

Bonesvibracions

FRANCOIS DUHAMEL / SONY

Paul Dano encarna el joveWilson a Love andmercy, dirigida per Bill Pohland

Love&mercy

Director:BillPohlad
Intèrprets:PaulDano,
JohnCusack,ElizabethBanks
Producció:EUA2014. 120m.
Biopicmusical"""

SALVADOR LLOPART

Allàongerminen les llavorsde l’ab
surd i el genial, sorgeix l’obra mes
tra. Però també hi sotja la bogeria.
D’això parla, i en parla amb elo
qüència, aquest Love & mercy,
aproximació a la vidadeBrianWil
son, el cantant i compositor dels
BeachBoys, aquella banda dels sei
xanta.
Els aficionats a la seva música ja

sabende la seva atribolada existèn
cia. Els altres ho descobrim en
aquesta pel∙lícula que sorgeix del
respecte, l’amor i la compassió pel
dolençós Wilson, atrapat a la tera

nyinadel desequilibrimental. Som,
doncs, davant d’això que anome
nembiopic,onunavidaesresumeix
enels seusmoments estel∙lars.Dos,
enaquestcas.Elmomentdegeniiel
de la bogeria extrema. Pohland, el
director, s’aproxima al biografiat
comelmateixWilsoncomponia les
seves cançons pop amb aire surfis
ta.Si tenenpresentGoodvibrations,
el seu tema emblemàtic, saben de
què parlem. Escoltin la cançó una
altra vegada al seu cap; rebobinin
aquestameravella tenaçmentcons
truïda a cops d’inesperada geniali
tat. Simfonia de la senzillesa que
s’aixeca sobre capes i capes de so
aparentment incongruent. Bones
vibracions,doncs.Perseguidesamb
constància. Vibracions que, com
mostra el film de Pohland, sorgei
xend’unabogeria incipient.
PaulDanoencarnaambautoritat

el jove Wilson en estat de gràcia
creativa,quanjacomençaaestaras

setjatpels fantasmes.Éselprotago
nista de la part dedicada a la creati
vitat. L’altra part, la de la bogeria,
està protagonitzada per John Cu
sack, sense semblança física amb
Wilson però amb tremenda autori
tat. Si una part és lluminosa i feliç,
uncanta laCalifòrniadelsseixanta,
l’altra ésunblues lent, comdecine
manegredels vuitanta, ambaire de
Chinatown. OnWilson/Cusackviu
atrapatpel seupsiquiatre–grandís
simPaulGiamatti–,mésboig iperi
llósqueelmateixboig,unninotales
seves mans. Un home encadenat a
undiagnòstic.
Dues històries, doncs. Que van i

vénen. I un mateix personatge:
aquestWilson a la corda fluixa que
flueixenel tempsenmansdelsseus
dos intèrprets, Dano i Cusack. En
unfilmqueflueix,entreelsdosmo
ments, amb la llibertat de les can
çons que Wilson componia en els
seusmillorsmoments.!

Denou ambels botxins
Lamiradadelsilencio

Director:Joshua
Oppenheimer
Producció:DinamarcaIndonè
siaNoruegaFinlàndiaRegne
Unit, 2014.The lookof silence.
102m.Documental"""

Perseverant i lluitador, com cor
responal descendentd’una famí
lia jueva que va patir a les seves
carns la infàmiade l’Holocaust,el
documentalista Joshua Oppen
heimer (Texas, 1974) va recollir
una cinquantena de premis amb
The act of killing, duríssima re
construcció del genocidi que
grups paramilitars van perpetrar
contra persones acusades de co
munistes, a la Indonèsiadel 1967.
Dos anys després, el cineasta

completa aquella aterridora dis
secciódelterrordisfressatdepre
sumptepatriotismeambLamira-
dadel silencio, igualmentguanya
dora de guardons a nombrosos
festivals.Enrealitat,aquestaesva
rodaralmateixtempsqueTheact

of killing, encara que ho ocultés a
fi de preservar la seguretat d’al
gunsdelsquihivan intervenir.
La mentida continua latent

quan es pretén ocultar les atroci
tats d’un ahir encarapròxim.Op
penheimer ha declarat que els
“assassins s’inventen fantasies
per poder viure amb els seus
crims”. En la seva nova i superba
incursió, el protagonista (Adi
Runkun), germà d’una de les víc
times, torna al seu lloc d’origen
perretrobaralgunsdelsbotxinso
els seus familiars i amics, sense
que en això el guiï l’afany de re
presàlia.
Comafirmaelmateix cineasta,

Adi, nascut després del genocidi,
“no cerca revenja, sinó reconci
liació”. És possible? Davant de la
càmera compareixen membres
de diverses generacions fami
liars. Però no és un documental
segonsl’ús:Oppenheimercombi
na imatgesquotidianesd’enorme
creativitat visual amb paisatges
tanampliscoml’enganyoelcinis
medebotxins que es vanaglorien
dels seuscrims. / Ll. Bonet

Shirley&Chris: irresistibles
Elsa&Fred

Director:MichaelRadford
Intèrprets:ShirleyMacLaine,
ChristopherPlummer
Producció:EUA,2014.97min.
Comèdia "

Remake de la comèdia sentimen
tal homònima interpretada per
China Zorrilla i Vicente Alexan

dre, els personatges de la qual re
prenen MacLaine i Plummer per
oferirnosunrecitaldesaviesa in
terpretativa,desaberestar,comu
nicar i irradiarencant.Radfordno
aporta res denou, però el plaer de
veure al venerable duo de vellets
és tan immens que poc importen
les altres coses.No era un luxeEn
el estanque dorado per la trobada
Fonda/Hepburn? Doncs el ma
teix./J. Batlle

Talla petita, i de saldo
MagicMikeXXL

Director:GregoryJacobs
Intèrprets:ChannigTatum,Matt
Bomer,KevinNash
Producció:EUA,2015. 115m.
Comèdiadramàtica!

Imitant el clàssic, el que va néixer
enelprimerMagicMike, el deSo
derbergh, coma tragèdiade strip

permasculí, una novetat, un veri
table drama, es repeteix ara, en
aquestaXXL,comuncarregósde
sig de repetir l’èxit, diuen que en
tre el públic femení. Però ni els
cossos gloriosos dels seus prota
gonistes,carndegimnàs,niChan
nigTatum,lasevaprotagonista,es
creu el que està fent. Tot és buit,
superficial, predictible i, el que és
pitjor, sense gràcia. XXL?NiXS, i
desaldo. /S.Llopart

Abbott i Costello castissos
Investigaciónpolicial

Director:DanielAguirre
Intèrprets:DanielAguirre,
SergioCortina,AntonioResines,
IngridGarcíaJonsson
Producció:Espanya,2014.90m.
Comèdia ""

Assistentdedireccióentítolscom
Ellos robaron la picha de Hitler

(2006), Daniel Aguirre debuta en
el llargmetratge amb aquesta risi
ble paròdia que sembla recuperar
a aquells entranyables Abbott i
Costello de la dècada dels cin
quanta. Una pel∙lícula de baixís
sim pressupost però feta amb cu
ra, encara que decaigui en alguns
passatges, sobre dos amics sense
nordques’evadeixendelarealitat
jugant al que jugaven de petits: a
policies i lladres. /Ll.Bonet

Terminator Génesis

Director: : Alan Taylor
Intèrprets:Arnold Schwarze
negger, Emilia Clarke, Jai
Courtney, Jason Clarke
Producció:EUA, 2015. Durada:
125 minuts. Ciènciaficció "

JORDI BATLLE CAMINAL

A les seves últimes pel∙lícules,
Arnold Schwarzenegger ofereix
l’aspecte d’algú que es passa més
hores al dia en una hamburgue
seria que en un gimnàs. Si, a més,
tenim en compte el seu rellotge
biològic, caldrà convenir que, a
les seves 67 rodanxones prima
veres, els pantalons d’action hero
noestan a l’altura.Davant tan fla
grant evidència, el recurs a l’au
toironia, que l’actor conrea amb
talent des de jove, s’imposa coma
necessari. El seu cordial xèrif en
la molt reivindicable El último
desafío confessava que se sentia
vell, encara que també es deia
que encara li quedava corda per a
estona. La seva contribució a la
sèrie de Los mercenarios venia

acompanyada per freqüents
bromes geriàtriques. I ara, en el
seu retorn a la franquícia que el
va consagrar, el terminator de
clara diverses vegades que és
“vell, però no obsolet”, frase que
en teoria ha de legitimar el pro
ducte. Però no.
No perquè, d’entrada, Schwar

zenegger sembla que se sent cò
mode a la pel∙lícula. Ensenya
dentadura com un Burt Lancas

ter de l’era cibernètica per caure
simpàtic sense particular gràcia,
encara que, per efecte delirant,
quan el seu cap travessa des de
l’exterior unparabrisa i li despat
xa al conductor un “nice to see
you”, la resposta del públic ha de
ser una rialla franca i sincera.
D’altra banda, el guió de Termi-
nator Génesis està tan preocupat
per satisfer el fan de la sèrie, re
metentlo contínuament als seus
títols precedents, sobretot a l’ori
ginal del 1984, que acaba sent un
batibull guillat i incongruent, que
fins i tot modifica el desenllaç
d’escenes clàssiques com la de
l’arribada al present del malvat
cyborg a Terminator. De fet, la
pel∙lícula d’Alan Taylor acaba
negant l’existència de les pel∙lí
cules de Cameron i Mostow tal
com les coneixem. Hi ha, esclar,
un parell o tres de seqüències
d’acció contundents, però empa
quetades en un déjà vu sense
substància i unanarració tandes
ganada com la composició de
Schwarzenegger. Veurem si es
recupera en la pròxima Maggie,
que va de zombis i que Sitges es
trena a l’octubre.!

Arnie obsolet?

IMAGE.NET

Arnold Schwarzenegger

AHORA O NUNCA deMaría Ripoll

APRENDIENDO A CONDUCIR d’Isabel Coixet

ASESINOS INOCENTES de Gonzalo Bendala

ESPÍAS de Paul Feig

JURASSICWORLD de Colin Trevorrow

MINIONS de Kyle Balda i Pierre Coffin

NOMOLESTAR de Patrice Leconte

SAN ANDRÉS de Brad Peyton

En aquest apartat, complement a la crítica de pel∙lícules que s’estrenen avui, es recullen films d’inte
rès (estrenats anteriorment) i reposicions que esmantenen a la cartellera
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