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EDICTE

La Junta de Govern Local,
en sessió celebrada el dia 4
d’abril de 2008, adoptà, en-
tre d’altres, l’acord d’aprovar
inicialment el “Pla Especial
d’adequació de 66 kV a 220
kV de línia de S.E. Mas Fi-
gueres – S.E. Palau”, pro-
mogut per Endesa Distribu-
ción Eléctrica.

La proposta s’exposa a in-
formació pública durant un
període de 45 DIES, comp-
tat des de l’endemà de la
data de la darrera publicació
de l’edicte, que s’inserirà al
Butlletí Oficial de la Provín-
cia de Barcelona i a la
premsa local, i pot consul-
tar-se en els locals de la
Gerència Municipal d’Urba-
nisme (c/ Pantà, 20 2a plan-
ta).

Terrassa, 21 d’abril de 2008
Carme Labòria i Rojas
Regidora d’Urbanisme

863402-917704B

La companyia Dei
Furbi s’endinsa
en l’univers de
Shakespeare
● Barcelona. El Tanta-
rantana de Barcelona
acull la companyia Dei
Furbi des d’avui i fins al
18 de maig. La jove
companyia manté el
seu gust per la comèdia
lleugera utilitzant una
dramatúrgia clàssica.
Homes de Shakespeare
situa tres personatges
descol·locats en un de-
sert, com els protago-
nistes de Tot esperant
Godot, de Beckett. Els
tres actors, Toni Viñals,
Òscar Bosch i Robert
González, acompa-
nyats per dos violon-
cel·listes, que aparei-
xen com els follets de
Shakespeare, alternen
personatges masculins
i femenins dels clàs-
sics. Les quinze esce-
nes viatgen del drama
al deliri dels bufons.

Toni Viñals té clar
que l’encant de la com-
panyia per Shakespeare
es manté perquè permet
jugar amb elements com
ara la música, el combat
i el vers, i que permet
agafar el text «tan llumi-
nós com es vulgui o tan
tortuós com un s’atre-
veixi». Òscar Bosch
aclareix que «qui cone-
gui Shakespeare disfru-
tarà, i els altres, també,
perquè és una peça molt
visual». La directora,
Gemma Beltran, subrat-
lla el caràcter de creació
que parteix del teatre
dins del teatre. / J.B.

uan Jean Michel Jarre va
publicar Oxygène l’any
1977 va significar un

trencament amb la música elec-
trònica que s’havia fet fins al
moment sobretot des de l’escola
alemanya amb Kraftwerk i Tan-
gerine Dream i des de les torres
de teclats de Keith Emerson a
EL&P. Aquell disc va ser una
porta oberta a la música sintetit-
zada afegint sons més melòdics i
comercials que van obrir el camí
a estils com ara la new age i el
tecno-pop, i va fer entrar la músi-
ca sintetitzada a les llistes de
vendes. Vint anys després la va
completar amb el disc Oxygène
7-13 i l’any passat va tornar a re-
gravar els tretze moviments a
Oxygène live in your living room

Q

utilitzant més de cinquanta te-
clats analògics, filmant-ho tot en
un nou invent anomenat imatge
estereoscòpica 3D.

Per celebrar els trenta anys del
disc amb coartada mediambien-
tal, Jarre ha empaquetat aquests
teclats analògics i se n’ha anat de
gira amb ells, una gira que di-
lluns va passar pel Gran Teatre
del Liceu. Un Liceu amb un es-
cenari inaudit tot ple de maqui-
netes analògics de l’època quan
els ordinadors se’ls deia compu-
tadores per crear una simfonia
electrònica amb trenta anys
d’antiguitat.

Jean Michel Jarre va aparèixer
pel mig de la platea lluint la seva
melena i saludant a tort i a dret
per ja, des de l’escenari, fer una
petita explicació com si es trac-
tés del guia d’un museu d’anti-
galles amb una traducció simul-
tània al català poc polida i plena
d’errades. Com que controlar to-

ta la quantitat ingent de tecles,
botons, cablejats, seqüenciadors
i caixes de ritmes és una tasca ti-
tànica, Jarre va comptar amb
l’ajut de Dominique Perrier,
Francis Rimbert i Claude Sa-
mard. En aquesta ocasió la seva
megalomania va estar força allu-
nyada dels concerts que ha fet a
la gran muralla xinesa, a les pirà-
mides d’Egipte i l’octubre de
l’any 1993 a l’Estadi Olímpic de
Barcelona.

Les joguines de l’altell
En aquesta ocasió va preferir
centrar-se en una escenografia
més austera i agraïda amb un
gran mirall a sobre que reflectia
els moviments dels quatre mú-
sics en escena, o una pantalla ge-
gant amb imatges relacionades
amb la degradació del planeta.
Només en el cinquè moviment
va treure la pols al mític Moog

Liberation (un teclat convertit en
guitarra) amb un solo desencer-
tat i va jugar també amb un the-
remin amb igual encert.

¿Quin sentit te treure totes les
joguines velles de l’altell per re-
construir una obra que, avui en
dia en el Sònar, la podríem veure
interpretada des d’un simple or-
dinador portàtil? Doncs la cosa
no va anar més enllà d’un exerci-
ci de pura arqueologia musical
de la mà d’un músic a qui la pa-
raula «pretensió» sempre li ha
quedat petita. Un revisionisme
de la seva creació més coneguda
(un munt d’espais informatius i
falques publicitàries donen fe de
la seva popularitat) que arriba
després de l’ensopegada que va
ser el seu disc Téo and Téa de
l’any passat. I Oxygène és una
obra superada amb els anys i que
ha perdut part de l’encís avant-
guardista que tenia quan es va
crear.

música | jean michel jarre

XAVIER MERCADÉ

Natura morta
� Lloc i dia: Gran Teatre del

Liceu (Barcelona), 21 d’abril del

2008

Segons va anunciar ahir el
delegat general del certa-
men, Thierry Frémaux,
també han estat seleccio-
nades Le silence de Lorna,
dels germans Dardenne;
Adoration, d’Atom Ego-
yan; La frontière de l’au-
be, de Philippe Garrel, i 24
city, de Jia Zhangke, entre
d’altres. La resta de direc-
tors presents en la compe-
tició oficial seran Nuri Bil-
ge Ceylan, Aranud Des-
plechin, Ari Folman, Mat-
teo Garrone, Charlie
Kaufman, Eric Khoo, Lu-
crecia Martel, Brillante
Mendoza, Kornel Mun-
druczo, Paolo Sorrentino,
Pablo Trapero, Walter Sa-
les i Daniela Thomas.

Fora de competició
s’estrenarà el documental
Maradona, d’Emir Kustu-
rica, que durà la vida del
exfutbolista argentí a una
de les tres sessions de mit-
janit; Vicky Cristina Bar-
celona, el film rodat a Bar-
celona per Woody Allen i
que està protagonitzat per
Penèlope Cruz, Javier
Bardem i Scarlett Johans-
son; el nou lliurament
d’Indiana Jones; Kung Fu
Panda, l’últim film de di-

buixos animats dels estu-
dis DreamWorks, que farà
brillar les escales de Canes
amb la presència d’Ange-
lina Jolie, que posa la veu a
un dels personatges.

El president del festival,
Gilles Jacob, va reiterar la
seva voluntat d’evitar el
gigantisme i «alleugerir»
el contingut de la mostra,
tot i l’augment considera-

ble de films rebuts, proce-
dents de 96 països –1.792
enfront els 1.615 del
2007–, va precisar. En to-
tal, el festival es prepara
per projectar 54 llargme-
tratges, de 31 països de
producció diferents, dels
quals 53 seran estrenes
mundials i vuit, primeres
obres.

Els dos festivals paral-

lels de Canes, la Setmana
de la Crítica i la Quinzena
dels Realitzadors, encara
no han presentat la seva
programació, però sí ha
transcendit que el cineasta
banyolí Albert Serra pre-
sentarà a la segona el seu
nou film, El cant dels
ocells. El director, que ja
hi va presentar l’any pas-
sat Honor de cavalleria,

considera que la Quinzena
de Realitzadors és «el lloc
ideal per a aquest tipus de
pel·lícules». El cant dels
ocells mostra en cent mi-
nuts i en blanc i negre una
història lliurement inspi-
rada en la dels Reis Mags,
amb el segell ultrapersonal
d’Albert Serra: «Hi ha els
mateixos actors que a Ho-
nor de cavalleria, però a
nivell d’imatge, atmosfera
i posada en escena no hi té
res a veure. Hi ha hagut
una evolució respecte a
l’altra pel·lícula, que era
molt extrema en el sentit
formal. I crec que El cant
dels ocells va més enllà i és
encara més difícil.»

Els responsables de la
Quinzena de Realitzadors,
uns apassionats del cine-
ma de Serra, han vist una
còpia primerenca del film,
que encara ha de passar pel
laboratori i arribarà ben
just a la cita de Canes, on
tindrà lloc l’estrena abso-
luta. Després es projectarà
a la Mostra Internacional
de Cinema Europeu Con-
temporani, a Barcelona, el
30 de maig, i està previst
que arribi als cinemes al
setembre.

Eastwood, Soderbergh i Wenders
competiran per la palma d’or a Canes

El certamen estrenarà «Vicky Cristina Barcelona» i Albert Serra serà a la Quinzena de Realitzadors

Els Reis Mags vistos per Albert Serra, en un moment d’El cant dels ocells. / EL PUNT

● Les últimes pel·lícules de Clint Eastwood
(The Changeling), Steven Soderbergh (Ché) i
Wim Wenders (The Palermo shooting) seran
en la secció oficial del 61è Festival de Canes,

EL PUNT / Canes que es farà del 14 al 25 de maig. Com era previ-
sible, el certamen també estrenarà fora de com-
petició Vicky Cristina Barcelona, de Woody
Allen, i la nova aventura d’Indiana Jones,
d’Steven Spielberg. L’organització, però, no

ha anunciat quins seran el films que obriran i
tancaran la mostra. Paral·lelament, Albert Ser-
ra mostrarà El cant dels ocells, la seva peculiar
visió de la història dels reis mags, a la Quinze-
na dels Realitzadors.


