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Un altre premi per a 
Iñárritu i ‘El renacido’ 
Alejandro González Iñárritu s’ha endut per 
segon any consecutiu el premi que atorga el 
seu gremi, el Sindicat de Directors d’Amèri-
ca, per El renacido. Aquest és un pas més cap 
als Oscars: des del 1948 tots els directors que 
guanyen aquest premi –excepte set– han gua-
nyat després l’Oscar de direcció.

Un musical participatiu 
de grans èxits al Tívoli
Un centenar d’aficionats al cant protagonit-
zaran avui al Teatre Tívoli, al costat de solis-
tes i un conjunt instrumental professional, un 
recorregut per temes d’El rei lleó, Cats o Els 
miserables. Daniel Anglès i Xavier Torras di-
rigeixen un musical participatiu impulsat per 
l’Obra Social La Caixa i Stage Entertainment. 

una obra de Txaikovski, i el perio-
dista va percudir l’instrument amb 
tanta fúria que el director va haver 
d’admetre que era l’únic instru-
mentista que havia aconseguit l’es-
pectacularitat so-
nora que buscava el 
compositor rus. 

“Plimpton tam-
bé va fer d’actor en 
diverses pel·lícules, 
com ara La foguera 
de les vanitats i Ro-
jos –diu l’editor–: i 
va aparèixer en al-
gun western”. Des 
que va ser el narra-
dor del documental 
Hickory Hill, de 
D.A. Pennebaker, el 
1968, fins que va 
aparèixer al remake 
de Hollywood d’Els 
visitants el 2001, 
Plimpton va participar en una vin-
tena de produccions. Fins i tot va 
aconseguir que la seva preparació 
per al paper de Quart Pistoler a Rio 
Lobo, de Howard Hawks, motivés 

tot un programa de televisió l’any 
1970.  

El periodista era una celebritat 
gràcies a la seva multiplicitat d’inte-
ressos: era un especialista en focs ar-

tificials i en ornitolo-
gia, i va ajudar a redu-
ir a cops de puny l’as-
sassí del seu amic 
Robert Kennedy el 5 
de juny del 1968. Les 
seves entrevistes a es-
criptors durant cinc 
dècades per a la re-
vista literària The Pa-
ris Review, que va co-
fundar el 1953 amb 
Peter Matthiessen, 
Harold L. Humes i 
Thomas Guinzburg, 
donarien per a una 
segona i interessan-
tíssima antologia.  

La fascinació pel 
polifacètic periodista va motivar, el 
2012, el documental Plimpton!, en 
què els directors Tom Bean i Luke 
Poling intentaven desentrellar l’au-
tèntica personalitat del camaleó.e
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Realisme liofilitzat amb un 
gran Eduard Fernández

dava els problemes de la lectura 
que Oriol Tarrasón  presenta a la 
Sala Muntaner d’una altra joia 
del realisme com Un tramvia 
anomenat desig. Lavaudant 
compta, afortunadament, amb 
una producció substanciosa i 
amb un protagonista com Edu-
ard Fernández, sempre capaç 
d’una creació brillant i original. 

El seu Eddie Carbone no és 
l’estibador rude i dur, sinó un ho-
me fràgil que simula fortalesa, in-
capaç de vèncer les seves pròpi-
es contradiccions. L’actor ens 
presenta un Carbone  humà i  em-
pàtic, perversament pur, estúpi-
dament masclista, amb una ingè-
nua suficiència i víctima d’allò 
que és incapaç de reconèixer.  

Bona feina de Jordi Martínez, 
com a advocat; de Mercè Pons 
com a muller, més resignada que 
amargada; notable la jove Marina 
Salas com a Catherine, tot i l’exa-
gerat infantilisme inicial; i molt 
atractius els germans italians, 
Marcel Borràs i Pep Ambròs. 
Magnífiques les projeccions.e

Mercè Pons, Eduard Fernández i Marina Salas, 
una família amb sentiments subterranis. DAVID RUANO

Lavaudant acosta el drama passional d’Arthur Miller

‘Panorama des del pont’  
TEATRE ROMEA 44 DE FEBRER 

Panorama des del pont és 
un dels grans textos 
d’Arthur Miller i un  dels 
cims del teatre realista 
nord-americà, a l’altura 

de Mort d’un viatjant o Les bruixes 
de Salem. L’obra és un mirall ina-
pel·lable de la crua realitat de la im-
migració d’aquell moment, als anys 
cinquanta, lamentablement  extra-
polable fil per randa a les crisis mi-
gratòries actuals i els drames hu-
mans que envolten els nouvinguts 
en el miratge del paradís occidental. 
Un text que, a més, confronta el con-
servadorisme dels que són incapa-
ços de canviar les coses (Eddie Car-
bone) amb la il·lusió i la gosadia 
d’aquells que busquen la seva opor-
tunitat (Rodolfo). I això com a re-
refons d’un drama passional on 
l’autor convoca temes tan podero-
sos com la llei, la justícia i  l’honor.  

L’obra circula al voltant d’Eddie 
Carbone, un  immigrant italià esta-
blert a Brooklyn que treballa d’es-
tibador, quan hi ha feina, i que con-
viu amb la seva dona Beatrice i la se-
va neboda Catherine. L’arribada de 
dos immigrants il·legals sicilians i 
l’inici d’una relació sentimental en-
tre el més jove i atractiu, Rodolfo, i 
la noia provocarà l’enuig i la gelosia 
d’Eddie, disposat a tot per conser-
var-la a prop. 

El director Georges Lavaudant 
ha decidit defugir una posada en es-
cena realista i fins i tot deforma el fi-
nal amb un incomprensible suïcidi. 
Conserva els elements simbolistes 
del teatre de Miller a la recerca 
d’una estètica contemporània  allu-
nyada de la reproducció artesanal 
naturalista. És a dir, un tractament 
escènic molt visual i una escenogra-
fia referencial, fins tot amb anacro-
nismes deliberats, que no diu res 
dels personatges i amb la qual sem-
bla voler superar la limitació tem-
poral  de la història per donar-li vi-
gència. Aquesta decisió la pateix el 
conjunt de l’espectacle, però no els 
diàlegs a dos. La proposta funciona 
visualment però li manca intensitat 
per aconseguir un clímax dramàtic 
homogeni. D’alguna manera, recor-
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