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El profeta aborda el primer 
trasplantament de cor. ALBA LAJARÍN

Creure o no 
creure, aquesta és 

la qüestió

TEATRE

‘El profeta’ TEATRE TANTARANTANA   
99 DE JUNY 

El títol és el menys reeixit 
d’aquesta brillant funció 
en què es barregen amb 
gran habilitat tres histò-
ries força diferents que 

tenen en comú l’oposició entre el ra-
onament científic i allò que desco-
neixem i que de sempre es conside-
rava sobrenatural. Assistim al pri-
mer trasplantament de cor del doc-
tor sud-africà Christiaan Barnard. 
Un il·luminat del seu temps que pot 
canviar la història. L’hi deixaran can-
viar? Llavors viatgem a una llar rural 
de principis del segle XX on una no-
ia il·luminada assegura que ha vist 
Déu. Com sap que era Déu? I acabem 
amb la miraculosa curació per medi-
tació d’una malalta de càncer en l’ac-
tualitat. És possible?   

No sembla que l’absència del dra-
maturg habitual de la companyia, Jo-
an Yago, hagi afectat l’ambició i qua-
litat del nou espectacle de La Calòri-
ca, sorgit, diuen, de creació col·lecti-
va. La unitat textual d’El profeta fa 
pensar en algú que ha ordenat i redac-
tat les aportacions comunes i ha 
aconseguit un text d’una gran clare-
dat expositiva que s’escolta amb aten-
ció i fins i tot sorprèn per la precisió 
del llenguatge i l’eloqüència. L’obra 
reflecteix amb claredat com el con-
flicte entre creure i no creure influeix 
en les persones implicades i en les se-
ves relacions emocionals. Un altre 
encert és el dibuix dels personatges i 
la seva coherència. Cal destacar tam-
bé la poderosa interpretació i molt 
destacable dicció d’Aitor Galisteo-
Rocher, Esther López i Júlia Truyol, 
que fan una esplèndida i captivado-
ra composició dels tres personatges 
que interpreten, un d’ells en una es-
cena absolutament lorquiana. Amb 
una escenografia senzilla i funcional 
molt adequada i una il·luminació ex-
pressiva, la posada en escena d’Isra-
el Solà és d’una gran pulcritud i segu-
retat, d’una precisió en el ritme que 
atrapa l’espectador. Bona funció.e
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The Cranberries brillen a Pedralbes

bla que han trobat de nou la mida al 
seu abast popular. Més madurs i 
amb un so ferm, depurat i sense ar-
tificis, The Cranberries van oferir 
un concert rodó i sense fissures, ba-
sat en els seus temes més coneguts. 
Fins i tot O’Riordan ja no abusa de 
les inflexions histriòniques de la 
veu que la van fer coneguda.   

A les deu la nit, ben puntuals, sor-
tien a l’escenari Dolores O’Riordan 
(veu), Fergal Lawler (bateria), Mike 
Hogan (guitarra) i Noel Hogan 
(baix), la banda original, reforçats 
per una corista i un segon guitarra. 
Al darrere, la façana del Palau Reial. 
I, mentre molts espectadors enca-
ra buscaven el seu seient, la banda 
de Limerick enfilava sense conces-
sions Analyse, Animal instinct, 
Wanted i la ja citada Linger, que va 
fer aixecar tot el públic definitiva-
ment de les cadires i que cantés sen-
se vergonya. “Van a sac, eh?”, co-

mentava un espectador que no 
veia el moment de descansar una 
estona entre èxit i èxit.  

Amb els sons més folk de 
When you’re gone i Dreaming my 
dreams ja havien fet un primer 
filtre als seus cinc primers discos, 
que van seguir combinant durant 
la resta del concert. Això sí, amb 
predilecció pels que es van publi-
car a la primera meitat del anys 
90. Tampoc van faltar Ode to my 
family i Just my imagination, 
molt corejades per un públic en-
tregat i encoratjat per O’Riordan, 
que es va mostrar molt comuni-
cativa i pròxima, fins i tot dispo-
sada a donar la mà als especta-
dors de les primeres files les ve-
gades que fes falta. I can’t be with 
you, Salvation, Ridiculous 
thoughts i l’esperada Zombie van 
rematar una vetllada que va sa-
tisfer els fans.e

Dolores O’Riordan va liderar un concert sense fissures basat en una selecció acurada 
dels grans èxits de la banda. CÈLIA ATSET

MÚSICA
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L’any 1993, en crisi pos-
tolímpica, The Cran-
berries publicaven el 
seu primer disc, 
Everybody else is 

doing it, so why can’t we?, el treball 
que gràcies a la balada Linger va 
col·locar al mapa del rock alternatiu 
aquests irlandesos que llavors reco-
llien part del so del pop de Man-
chester de The Smiths i presenta-
ven al món les particulars capacitats 
vocals de la seva cantat, Dolores 
O’Riordan. Gairebé vint-i-cinc anys 
després, el quartet trepitja la Ciutat 
Comtal amb l’aura de grans estre-
lles que es poden acabar convertint 
en clàssic. No presenten disc nou, 
però els seus sis discos d’estudi pu-
blicats al llarg de la seva trajectòria 
els donen prou repertori per sus-
tentar de sobres els seus concerts i 
esgotar les entrades.  

El concert d’ahir a Pedralbes no 
va ser una excepció. Hi havia expec-
tació per retrobar-se amb els irlan-
desos, que feia quatre anys que no 
sortien oficialment de gira. A la gra-
deria, públic molt intergeneracio-
nal i internacional, una gran majo-
ria d’espectadors coetanis del grup 
–alguns vinguts expressament de 
països com Itàlia, on no hi passa la 
gira– i també compromisos de l’or-
ganització, que amb The Cranberri-
es obrien la quarta edició del festi-
val. Com ja és habitual, l’entorn 
d’aquests jardins del districte de les 
Corts marca el caràcter premium 
d’aquest festival a l’aire lliure. 

Els irlandesos afronten aquests 
nous concerts amb serenitat des-
prés de passar per molts alts i baixos 
–conseqüència de l’èxit despropor-
cionat que els van suposar temes 
com Zombie o I can’t be with you, del 
disc No need to argue (1994)– sem-
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La multipremiada ‘El nen i el món’, amb l’ARA
que va començar a treballar 
en el llargmetratge de ficció 
mentre preparava un docu-
mental sobre les semblances 
entre els diversos països de 
l’Amèrica Llatina.  

Amb un pressupost de 
450.000 euros, Abreu va co-
mençar a construir un món fet 
de dibuixos amb formes bàsi-
ques i amb colors plens de sen-
sualitat per explicar una histò-
ria sense paraules però, així i 
tot, carregada de moments d’un 
gran lirisme. Rere el viatge del 

jove protagonista hi ha la volun-
tat de denunciar l’abús dels re-
cursos naturals, l’explotació dels 
treballadors i l’excés de control 
en el món contemporani.e

CINEMA

El nen i el món és un dels últims èxits 
del cinema brasiler d’animació. Di-
rigida per Alê Abreu –que va debu-
tar el 2007 amb Garoto cósmico–, és 
una pel·lícula poètica, emotiva i re-
flexiva que narra les peripècies d’un 
nen de camp que decideix empren-
dre un viatge per trobar el seu pare. 
Durant l’aventura descobrirà un 
món nou i inesperat, controlat per 
la tecnologia, les màquines i els mit-
jans de comunicació. 

El trajecte de la pel·lícula, que 
l’ARA ofereix els dies 18 i 19 de juny 
a un preu de 9,95 euros, ha sigut 
llarg i ple de recompenses. El pri-
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mer dels més de 40 festivals 
que l’han premiat va ser el de 
l’Havana, que el va considerar 
el millor llargmetratge d’ani-
mació en l’edició del 2013. Més 
endavant va aconseguir, entre 
d’altres, el premi especial del 
jurat al festival de Xangai 
(2014) i el guardó com a mi-
llor pel·lícula independent 
a Annecy (2015). També 
va ser nominada als Os-
cars l’any 2015: “La 
meva és una pel·lícula 
feta amb una llibertat 
radical i total i el fet 
d’arribar a la gran fes-
ta de la indústria de Ho-
llywood ja va ser tot un 
premi”, reconeixia Abreu, 
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Un èxit 

d’animació 
La pel·lícula  

d’Alê Abreu es podrà  
aconseguir amb l’ARA 

el 18 i 19 de juny  
per només 9,95 

euros 

‘Zombie’ 
El seu èxit de 
capçalera va 
sonar depurat 
i sense 
estridències 
vocals


