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El muntatge parteix de la història de «Pèricles, Príncep de Tir», que ha d’abandonar la terra natal amb l’esperança de poder tornar algun dia a casa

JULIANNE
MOORE,
L’ÚNICA NOTA
POSITIVA

BEL CANTO

Estats Units, 2019. Drama, suspens. 102
minuts. Direcció: Paul Weitz. Guió: Paul
Weitz i Anthony Weintraub. Intèrprets: Ju-
lianne Moore (Roxanne Coss), Ken Watanabe
(Katsumi Hosokawa), Sebastian Koch (Mes-
sner), Christophe Lambert (Simon Thibault),
Elsa Zylberstein (Edith Thibault). Pantalles:

Bages Centre (Manresa).

B
el canto s’inspira en una no-
vel·la, publicada el 2001 i ba-
sada en un afer verídic. El

personatge central, una soprano
reconeguda, és contractada per
oferir un concert privat en la man-
sió d’un adinerat industrial japo-
nès que viu en un país sud-americà
sotmès a una dictadura sagnant.
Però la vetllada es complica quan
hi  irromp un grup gueriller que vol
aconseguir la llibertat dels com-
panys empresonats. 

El film aspira a ser un thriller
claustrofòbic i angoixant, que em-
fasitza la dimensió psicològica i
renuncia, doncs, a repenjar-se en
l’adrenalina més convencional. La
posada en escena cerca la intensitat
dramàtica en la confrontació d’uns
personatges antagònics, i no es re-
crea en la violència més explícita,
procedent d’un muntatge accelerat.
El problema essencial de Bel canto,
però, és que les seves lloables in-
tencions s’estavellen amb la direc-
ció ineficaç de Paul Weitz. L’autor
de la celebèrrima (i mediocre)
American Pieno s’ha distingit  mai
per la subtilesa, i Bel canto no és
cap excepció. I així, la trama, ini-
cialment atractiva, es desinfla pau-
latinament perquè el director no
ens proporciona ni les més míni-
mes dosi de perícia expressiva per-
què ens puguem enganxar a una
intriga potencialment absorbent
que discorre pels llocs comuns
més gastats fins a una resolució
decididament fluixa. Bel cantopre-
tenia ser un exercici de suspens
psicològic, però una exposició vul-
gar (i un guió molt estereotipat)
determinen que ens trobem amb
un producte raquític. La darrera
pel·lícula del gris Weitz  només es
pot recomanar als fans incondi-
cionals de Julianne Moore, una de
les actrius més versàtils i completes
de la seva generació. La intèrpret
excelsa de títols memorables com
Magnòlia i Lluny del cel suposa
l’única nota positiva d’una
bagatel·la oblidable. 
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DENUNCIA I ESPERANÇA El muntatge de Dagoll Dagom toca la fibra del públic des de la primera escena. Interpel·la
sobre la urgència humanitària que inunda les aigües del Mediterrani, però alhora llança un missatge d’esperança  

E
l món és una tempesta
constant», diu un dels
personatges de Maremar
i són moltes les adversi-

tats que es viuen en aquest mun-
tatge de Dagoll Dagom basat en
l’obra de William Shakespeare Pè-
ricles, Príncep de Tir, que té com a
nexe el mar. Un drama que narra
les aventures d’un heroi que es
veu obligat a fugir de la seva terra
natal i recórrer el Mediterrani amb
l’esperança de poder tornar a casa.
Una història del passat que es bar-
reja amb l’actualitat amb una me-
tàfora constant del món desola-
dor dels refugiats, present durant
tot el musical. Pasteres, rescats,
camps, voluntaris i traficants de
persones. Un missatge que col-
peix i no deixa indiferent.   

Maremar comença amb una
nena plorant en un camp de re-
fugiats perquè ha perdut la seva
família. Un personatge interpretat
per una brillant Elena Tarrats.
Però acostumats als musicals de
gran format de Dagoll Dagom,
Maremar transcorre en un esce-
nari amb molt pocs elements. Una
escenografia sòbria però amb mol-
ta càrrega emocional i un gran
teló de fons en el qual apareixen
projeccions. S’hi veuen imatges
del mar, però, també, de la des-
trucció de Síria o del rescat d’im-
migrants a les costes del Medi-
terrani. Un aire de denúncia que
se subratlla al final de la funció
quan un dels actors, en nom de
la companyia, s’adreça al públic
per fer palès el moment crític que
s’està vivint a nivell humanitari:
«Ens volem unir a les veus que
reclamen al Govern espanyol que
deixi salpar els vaixells de salva-
ment ancorats des del desembre
passat. Els governs europeus no

només no permeten vies legals i
segures perquè tota la gent que
fuig de la misèria, la fam, l’extorsió
sexual o la persecussió política
trobi un asil, sinó que els empeny
al mar, i ara, a més, sense rescat».
I acaba amb un convincent «no-
més les persones salvarem les
persones».

Dirigida per Joan Lluís Bozzo,
a Maremar el protagonisme de
paraula, música i dansa està al
mateix nivell. Nou actors a escena
amb una gran versatilitat que en-
carnen múltiples personatges. El

repartiment l’encapçala Roger Ca-
samajor en el paper de Pèricles i
una magistral Mercè Martínez. En
l’apartat musical, les cançons de
Lluís Llach, amb els arranjaments
d’Andreu Gallén, es vesteixen amb
la veu a cappella, que hi pren molt
protagonisme. Només en ocasions
té l’acompanyament d’alguns ins-
truments de percussió, l’acordió
o el violoncel, que els mateixos
actors toquen a un costat de l’es-
cenari. D’altra banda, les coreo-
grafies d’Ariadna Peya donen força
i plasticitat a un espectacle que a
mesura que avança va removent
les emocions i fa posar la pell de
gallina, però que acaba amb un
missatge d’esperança i el públic
dret. «En un lloc tan bonic com
el mar només hi haurien de passar
coses boniques».

Amb les tres funcions d’aquest
cap de setmana a la Sala Gran,
amb totes les entrades exhaurides,
Dagoll Dagom tancava la gira de
Maremar.

L’emotiu «Maremar» de Dagoll Dagom
plega veles a la Sala Gran del Kursaal 
La companyia ha tancat gira aquest cap de setmana a Manresa amb tres funcions exhaurint entrades
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Basat en una obra de William
Shakespeare, «Maremar» és
una metàfora constant de
l’actual crisi dels refugiats

Les cançons de Lluís Llach amb
arranjament d’Andreu Gallén i
les coreografies d’Ariadna
Peya vesteixen el muntatge 
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