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� El director britànic Paul
Morrison va enllestir fa
uns dies a Barcelona el ro-
datge del pròxim film, en
què recrearà la joventut de
Salvador Dalí i Federico
García Lorca. El projecte,
ara en fase de postproduc-
ció, és el primer que expli-
ca la relació que el pintor i
el poeta van mantenir du-
rant la seva estada en la re-
sidència d’estudiants de
Madrid, i també tracta,
sense embuts, una possi-
ble relació amorosa entre
tots dos.

La pel·lícula –que sem-
bla que es titularà ¡Al lími-
te!, tot i que el projecte du-
ia el nom de Cenizas– s’ha
rodat en anglès durant set
setmanes a la capital cata-
lana i Cadaqués, i és una
coproducció entre la pro-
ductora catalana Factotum
i les angleses Aria i Apt
Films.

Protagonitzada per Ro-
bert Pattinson (Cedric a
Harry Potter) en el paper
de Dalí, i Xavier Beltran
en el de Lorca, la pel·lícula
també mostrarà un jove,
Luis Buñuel (Matthew
Mcnulty), i completarà el
repartiment amb Esther
Nubiola (Tirante el Blan-
co) i l’actor de Polònia
Bruno Oro.

La història dels dos ar-

tistes se centrarà entre els
anys 1922 i 1936, durant
l’estada a la residència
d’estudiants de Madrid i
fins unes setmanes abans
de l’esclat de la Guerra Ci-
vil, quan van afusellar el
poeta. En un dels moments
més intensos de la pel·lí-
cula, quan es recreen les
vacances que Dalí i Lorca
van passar a Cadaqués,
l’amistat progressa nota-
blement i, una nit, quan es
banyen a la llum de la llu-
na, passa alguna cosa més
entre ells dos. Però, quan
tornen a Madrid, la relació
es fa més tortuosa pel fet
de sobrepassar certes fron-
teres.

Un dels fets més relle-
vants de la pel·lícula, que
té un pressupost d’uns dos
milions d’euros, és que,
per primera vegada, mos-
trarà com la relació entre
Dalí i Lorca «va començar
com una amistat, però amb
el temps es va fer més ínti-
ma i va progressar a un ni-
vell més físic», segons la
guionista, Philippa Gos-
lett. «Tots dos van intentar
mantenir relacions, però
no les van poder consu-
mar. Dalí es va passar la
resta de la seva vida em-
bruixat per Lorca i en par-
lava de manera incessant,
més que de Gala», hi afe-
geix Goslett.

Un film rodat a Barcelona
recrea la «intensa» relació
entre Dalí i Lorca durant

la seva joventut
X.A. / Barcelona

L’actor britànic Robert Pattinson (esquerra) interpreta Dalí, i
Xavier Beltran dóna vida a García Lorca. / EL PUNT

� Un dels pocs rèdits cul-
turals tangibles que Barce-
lona ha d’agrair al Fòrum
de les Cultures del 2004 és
que Jango Edwards allis-
tés un grup d’actors a
Fools Militia. Aquell gra-
pat d’actors improvisaven
ridiculitzant l’exèrcit entre
el públic que passejava en-
tre exposició compromesa
i exposició solidària. Més
que pel nom que no pas per
l’actitud grotesca, l’am-
baixada va decidir no re-
novar-li el passaport. Ara,
han accedit a concedir-li
un document que ha de re-
novar anualment. Ed-
wards viu sota l’amenaça
que algun dia li neguin el
retorn al seu país. El
clown, que per si de cas ara
sempre acaba els correus
electrònics amb un God
save EUA, adverteix que
els Estats Units són un
gran país, però que el perd
«ser governat a través de la
por». Jango Edwards ac-
tua amb Laura Herts avui
al teatre de Salt, en el marc
de Temporada Alta. Fan
dues sessions (19.00 i
22.00). Promet ser un duet
explosiu amb una elabora-
ció en clau de jazz ja que
construiran l’espectacle a
partir dels personatges i
els universos personals,
poques hores abans. Ma-
carena González de la Ve-
ga, la responsable de la sa-
la Almazén de Barcelona
(Guifré, 9) està molt satis-
feta de la implicació de
Temporada Alta, que aju-
da a estabilitzar Edwards i
la seva presència setmanal
al Cabaret Cabron. Aquest
cartell, que va arrencar el
mes de febrer al mateix
Almazén, ja té garantit la
continuïtat el 2008. L’es-
pectacle sempre és dife-

rent. Es munta a partir dels
actors de Fools Militia, el
mateix Jango i algun con-
vidat amic del clown. El
cicle ha superat la propos-
ta del pub Antilla dels di-
lluns (va durar poques set-
manes). Els noms amb què
Jango havia venut l’Anti-
lla ara són convidats sense
nòmina («vénen com a fa-
vor personal»), com ara
Sergi López, Toni Albà,
Pepa Plana, Màgic Andreu
i Loco Brusca. El planteja-

ment és que aquests actors
actuïn dos dies amb el seu
espectacle (dijous i diven-
dres) i que s’integrin al
Cabaret Cabrón dissabte.
Després de l’actuació de
Laura Herts a Salt, la
clown també farà dues ses-
sions del Won Woman
Show i s’integrarà a l’es-
bojarrada milícia dissabte.

La recepta de Jango Ed-
wards és altament corrosi-
va. Consisteix en una pro-
va diària: somriure durant

un minut al davant del mi-
rall. Només 60 segons i ja
fa mal als nervis del rostre,
prova de fins quan hem
oblidat ser optimistes. Ed-
wards està convençut que
s’acomiadarà professio-
nalment a Barcelona. Des
de l’Almazén se’l mima
perquè tingui un espai per
a la transgressió i l’emoti-
vitat, dos components que,
barrejats, provoquen una
estrenya sensació de re-
bel·lió i tendresa.

El passaport de Jango Edwards
El «clown», que avui actua amb Laura Herts a Salt, està vigilat per l’ambaixada

nord-americana per haver ridiculitzat l’exèrcit al Fools Militia
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Cristi Garbo de las Pestañas, en plena demostració vocal golafre./ LOURDES CASADEMONT / ACN

� Al Cabaret Cabrón hi ha garantida
sorpresa i provocació. La música és un
element indispensable per presentar
uns personatges, generalment perde-
dors, que s’exhibeixen amb plena natu-
ralitat. Una cantant, de veu melosa, in-
sinuant i amb un ampli escot, es deixa
perdre per una caixa de bombons. Se’ls
empassarà de tres en tres fins que sigui
difícil moure la mandíbula. Com va fer

dimarts a la presentació. Amb el dolç a
la boca la veu sensual cau en un to tan
greu com el d’un camioner. Un recurs
que també utilitza la versàtil Jackye
Star i que es va poder veure a l’Escena
Poblenou. Jango Edwards parla en an-
glès, però ja comença a dominar el ca-
talà. Com a prova, la versió d’YMCA
de Village People que fa un cant elo-
giós al Pa amb tomàquet. Està tot dit.

Menjar bombons enfosqueix la veu

� Mesclat tornen a la càr-
rega. La selecció musical
formada, entre d’altres,
per Francesc Ribera Titot
(Aramateix), Joan Reig
(Els Pets), Marcel Case-
llas (La Principal de la Nit)
o David Rosell (Dept), pe-
rò en la qual ja no hi ha
Carles Belda, reapareix
després de tres anys de si-
lenci discogràfic amb Crò-
niques colonials. Un disc

on reblen el clau de la seva
proposta a cavall del rock
combatiu i la música d’ar-
rel, i que pren el títol d’una
històrica columna que
l’escriptor i referent inde-
pendentista Manuel de Pe-
drolo va publicar al Diario
de Barcelona entre els
anys 1981 i 1982.

«Aquest és un disc des-
colonitzador», explica Ti-
tot, autor de gran part de
les lletres i cançons. «Pe-

drolo és més en el substrat
de tot plegat que en la ins-
piració directa». El primer
senzill del treball és Cre-
ma catalana, una cançó
que, més enllà de referèn-
cies gastronòmiques, toca
un tema molt sensible i
d’actualitat: la crema de
retrats reials. «Bona flama
fa l’estanquera / i el retrat
del rei», canta un Titot
d’allò més explícit. «Som
un país de foc», s’explica

Marcel Casellas.
En aquest nou disc de

Mesclat, a diferència dels
anteriors, només hi ha una
versió: No passareu!, un
poema d’Apel·les Mestres
musicat en el seu dia per
Xavier Ribalta. També
musiquen versos de Maria
Mercè Marçal i Miquel
Desclot, i reciten per clau-
surar el disc L’Acte de So-
birania de Lluís Maria Xi-
rinacs.

Mesclat «cremen un retrat del Rei» a
«Cròniques colonials», el seu nou disc
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