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Cine
d’avui
12
Nikita
Mikhalkov
Dotze homes sense pietat,
l’obra de Reginald Rose
adaptada al cine per Sid-
ney Lumet és revisada
amb vigor per Mikhalkov.
El debat d’un jurat sobre
un cas d’assassinat emmi-
ralla principis i dubtes
universals, però també un
implacable retrat de Rús-
sia amb 12 actors que
estan de 10.

Aleksandra
Aleksandr
Sokurov
Aprofitem l’ocasió de brin-
dar per un duet rus de pes
a la cartellera. El film de So-
kurov recorre el front de
Txetxènia amb una àvia
que hi va a visitar el seu
nét, destacat a un campa-
ment militar. La protago-
nista, encarnada per la diva
Galina Vixnévskaia, fuig del
tòpic com el film ho fa en
retratar l’ànima russa.

El silenci
abans de Bach
Pere Portabella
Hollywood mana a la carte-
llera, però per sort hi ha re-
sistents. Un d’ells és el film
de Pere Portabella, aplau-
dit a la Mostra de Venècia.
Demà es ret homenatge a
l’autor a la Filmoteca de Ca-
talunya, amb debat, pre-
sentació d’un llibre sobre la
seva obra i arrencada de
retrospectiva.

Brief
encounter
David Lean
El centenari David Lean és
una excusa perfecta per re-
visitar, amb l’esplendor de
la gran pantalla, l’obra d’un
perfeccionista com aquest.
Em quedo amb Brief en-
counter, gloriós retrat d’un
amor impossible, però el
cicle de la Filmoteca inclou
també: Great expectations,
Oliver Twist i Blithe spirit.

La ronda de
noche
P. Greenaway
El cineasta torna als orígens
d’El contracte del dibuixant
amb una “investigació del
que s’amaga” en l’obra
mestra de Rembrandt que
dóna títol a la pel·lícula. Tot
i les “limitacions” de la pan-
talla de les quals sempre es
queixa Greenaway, el resul-
tat és més feliç que l’experi-
ment multimèdia Les male-
tes de Tulse Luper.

Lady
Chatterley
Pascale Ferran
Una altra revisió d’un clàs-
sic, en aquest cas la
novel·la homònima de
D.H. Lawrence que signa
la cineasta francesa Pas-
cale Ferran. La millor po-
sada en escena d’una his-
tòria de desig que, sobre
paper, va provocar l’es-
càndol. El film fa justícia a
la ploma precisa i afilada
de l’autor britànic.

Elisabet
Cabeza

Delcorgrecalmusical
El minifestival Avantime engega amb dues estrenes

Teresa Bruna
BARCELONA

El minifestival d’estiu Avanti-
me,unainiciativadelsteatres
Versus i TGB per tal que el te-
atre català estigui present a la
cartellera fins i tot a l’agost,
arrenca aquesta setmana
amb dues estrenes potents:
Èdip 1, 2, 3, 4, creació de la
companyia Projecte Èdip,
amb direcció de Josep Galin-
doidramatúrgiadePabloLey,
i el musical Cançons per a un
nou món, de Jason Robert
Brown, interpretat per la
companyia Bohemia’s.

Èdip1,2,3,4ésunagran
producció de petit format,
amb 14 actors i un equip de
direcció, feta amb la il·lusió
i l’energia que es desprèn en
la primera creació després
d’acabar la carrera: “És im-

pagable, no té preu, és el mi-
llor espectacle de la tempo-
rada. Hi ha una total encar-
nació entre actors i perso-
natges”, diu Ever Blanchet,
director del festival, entusi-
asmat per poder-la estrenar
als seus teatres.

“Són cinc tragèdies com-
primides en una de sola,
sense trair-ne l’essència. És
una tragicomèdia grega gro-
tesca, amb moments de
fortaemoció i tambédefarsa
estripada”, diu Galindo. Un
cor de la mort, d’estètica gò-
tica i estrafolària, s’ocupa de
l’enllaç entre les històries.

Els personatges, que no
es queden enrere pel que fa
a una estètica impactant,
són del cicle tebà i del troià.
I té el mateix protagonisme
Èdip, Antígona, Electra o Ti-
rèsies, que una esfinx o

l’home de Marató: “És im-
prescindible i molt divertit,
sempre està arribant. Hem
treballat molt el perfil dels
personatges”, diu Pablo Ley.

Èdip 1, 2, 3, 4 es pot
veurealVersusTeatredel17
de juny al 6 de juliol.

‘Cançons per a un nou món’
Un Off Broadway format
per16temesdediferentsre-
gistres (jazz, gospel, pop,
cançódebressol),amblletra
i música de Jason Robert
Brown. “Va escriure les can-
çons en un moment con-
cret, totes demanen decisió.
Sihihaunaconclusióésque
els canvis ens passen a tots i
tires endavant. Transmet
bon rotllo. No hi ha drama-
túrgia, però si interpretació
dels temes”, explica Anna
Valldeneu, una de les intèr-
pretsambIreneHernández,
Marc Pociello i Marc Mateo.
Els ha dirigit Cristina Ra-
ventós i serà al TGB del 18
de juny al 10 d’agost. ■

‘Èdip 1, 2, 3, 4’ transcorre en
un univers intemporal d’estètica
gòtica ■ MAURICI BIOSCA


