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Rent és un clàssic dels mu-
sicals. L’obra, inspirada 
en La bohème, de Pucci-
ni, parla de l’amor i de la 
vida d’un grup d’artistes 

de l’East Village de Nova York en 
temps de la sida. Només tres anys 
després de l’estrena mundial va ar-
ribar a Barcelona (1999) en una pro-
ducció de Focus i Rock and Pop de 
gran qualitat amb Daniel Anglès, un 
dels grans coneixedors del gènere al 
nostre país. Ara Anglès dirigeix la 
nova versió, la primera en català. 

Tot i que la sida ha deixat de ser 
una condemna a mort per convertir-
se en una cadena perpètua (en el món 
occidental), ni les circumstàncies 
dels artistes ni el tema dels desnona-
ments han canviat tant. En tot cas, 
l’underground actual es més aspre i la 
bohèmia està entristida. La nova pro-
posta funciona en el seu conjunt amb 
una hàbil direcció d’Anglès, que ofe-
reix un espectacle d’intensitat nota-
ble malgrat que els aspectes dramà-
tics quedin completament desdibui-
xats. En alguns moments fa vibrar i en 
d’altres, massa, fa patir. Hi ha algun 
error de càsting entre els protagonis-
tes i un dèficit de fraseig que dificul-
ta molt la comprensió de les lletres de 
les cançons i fins i tot el seguiment de 
l’argument per als neòfits. 

Magnífic el nivell actoral i vocal 
d’Albert Bolea com a transvestit Àn-
gel. Poderoses interpretacions de 
Queralt Albinyana i Anna Heredia 
en el paper de la parella de lesbianes 
Maureen i Joanne. Empàtic i graci-
ós el Mark Cohen de Nil Bofill. In-
tens i emotiu el Tom Collins de Xa-
vi Navarro, amb un delicadíssim 
T’abrigaré. No és el cas de la Mimi de 
Mireia Òrrit, amb una veu massa 
tendra i una actitud de high school. 
Tou i poc intens el Roger Davis de 
Víctor Arbelo. Nota d’excel·lent per 
als cinc músics, que no es veuen a 
l’escenari ni surten al dossier de 
premsa ni al web, i que descobrim 
quan saluden al final.e
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Lluïda posada en 
escena amb un 

càsting irregular 

Una de les escenes del musical 
Rent. FRANCESC MELCION

TEATRE

Retorn als vuitanta amb Bryan Adams

poc després va arribar Heaven, que 
van corejar els presents, i amb la 
qual van aparèixer també els pri-
mers mòbils que van il·luminar el 
Palau. El rock no va trigar a tornar, 
amb una desfermada Kids wanna 
rock. I amb Summer of 69 va arribar 
un dels punts àlgids de la nit. Un 
moment ideal per començar en ver-
sió acústica Baby when you’re gone 
i culminar amb un altre clàssic, la 
balada Everything I do. 

Tampoc va faltar el moment in-
teractiu amb el públic. A If you wan-

na be bad ya gotta be good, la cà-
mera va filmar una dona mentre 
ballava i en acabar, Adams va es-
tablir una simpàtica conversa 
amb ella. I van caure més hits 
com Somebody, Have you ever re-
ally loved a woman?, una coreja-
díssima Cuts like a knife i All for 
love, que va tancar un concert ple 
de nostàlgia del qual els 8.000 es-
pectadors que van esgotar les en-
trades d’un Palau en format re-
duït van sortir amb un somriure 
d’orella a orella.e

Bryan Adams en interacció amb el públic en un moment del concert d’ahir. PERE VIRGILI

El rocker canadenc fa un repàs exhaustiu als seus èxits de fa trenta anys

MÚSICA

Bryan Adams no tocava a Barcelona 
des del maig del 1999, al mateix Pa-
lau Sant Jordi, i el seu recent elapé 
Get up ha sigut l’excusa perquè els 
seus fans poguessin gaudir dels vells 
èxits del rocker canadenc. El que vo-
lien els presents, gairebé tots coeta-
nis de l’artista, eren els seus èxits 
dels 80 i, en menor mesura, dels 90. 
I en aquest sentit Adams va complir 
generosament. Que toqués fins a set 
temes del seu popular Reckless, del 
1984, i tan sols quatre de Get up, ho 
deixa ben clar. Cap objecció en 
aquest sentit, sobretot si tenim en 
compte el discret nivell compositiu 
d’aquest disc, malgrat que suposa 
un retorn a les seves arrels rockeres.  

Predomini del passat 
Amb 56 anys, Adams no ha perdut 
l’entusiasme propi de la joventut, i 
alhora es nota que ja és gat vell. 
Quan passaven pocs minuts de dos 
quarts de deu va iniciar la seva ac-
tuació amb un tema nou, Do what 
ya gotta do. Però va ser amb Can’t 
stop this thing we started, un dels 
seus himnes de principi dels noran-
ta, que va arrencar els primers 
aplaudiments. La posada en escena 
era sòbria: tres pantalles gegants 
darrere d’un Adams impol·lut i 
abraçat a la seva guitarra. Poc des-
prés van arribar les primeres incur-
sions a Reckless amb la rockera 
She’s only happy when she’s dan-
cing, seguida d’un molt celebrat 
Run to you, un dels seus clàssics. I 

BARCELONA
HUGO DE COMINGES

La mirada política de Pere 
Portabella agita Rotterdam

sobre unas cuestiones de interés pa-
ra una proyección pública (1977) i 
on, com feia en aquell assaig fílmic, 
indaga en la situació política actu-
al a l’Estat i a Catalunya. “En el tí-
tol de totes dues pel·lícules jugo 
amb el concepte d’informe, que pro-
voca una mena d’estranyament, pe-
rò en la d’ara no he buscat oferir una 
instantània: és una pel·lícula amb 
els seus errors i la seva mirada esco-
rada”, va assenyalar a la xerrada.  

Acompanyat del director de la 
Filmoteca de Catalunya, Esteve Ri-
ambau, el cineasta va parlar de ci-
nema (“Al llarg de la meva carrera 
sempre he posat en qüestió el que 
és fonamental en el cinema: els co-
dis”, va sentenciar), però sobretot 
va debatre de política davant una 
audiència curiosa per saber més 
sobre el panorama que es planteja 
en el seu llargmetratge. “Informe 
general II no és una pel·lícula uni-
forme, però és un bon reflex de la 
resposta actual de la ciutadania. No 

ens trobem en una nova Transi-
ció sinó en una mutació: els pro-
tagonistes són els ciutadans, 
subjectes polítics determi-
nants”, va puntualitzar, però va 
mostrar-se optimista amb el fu-
tur tot i la “situació límit que es 
viu a tot Europa”. “La regenera-
ció no és només pensar en la in-
dependència de Catalunya, més 
aviat anar com més lluny millor 
d’on ens trobem ara”.e

Pere  
Portabella 
durant 
la master class 
d’ahir al 
Festival de 
Rotterdam.  
JAN DE GROEN

CINEMA

No és cap secret que el cinema cata-
là encaixa amb l’esperit avantguar-
dista del Festival de Rotterdam i, 
després de posar el focus en Agustí 
Villaronga o en el documental crea-
tiu de la Pompeu Fabra, era qüestió 
de temps que el certamen retés ho-
menatge a Pere Portabella, un cine-
asta compromès amb el pols con-
temporani. “No sóc una persona 
compromesa, més aviat implicada”, 
va dir ahir sobre aquesta idea el ma-
teix cineasta durant la classe magis-
tral que va fer en el marc de Pere 
Portabella i l’Escola de Barcelona, el 
cicle programat a Rotterdam.  

Fins al 7 de febrer s’hi podran 
veure pel·lícules com ara Vampir-
Cuadecuc (1970) o Pont de Varsòvia 
(1989) i, en estrena mundial, Infor-
me general II. El rapte d’Europa, se-
qüela de la influent Informe general 
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Guanyador 
Adams, poc 
comunicatiu, 
no va 
escatimar en 
volum de ‘hits’


