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� Marta Buchaca debuta
professionalment a Barce-
lona amb el muntatge
L’olor sota la pell, que es
pot veure fins al 10 de juny
a la Sala Beckett. L’espec-
tacle, que dirigeix
Juan Carlos Martel, ja s’ha
representat a la Sala Trono
de Tarragona. Avui ma-
teix, la Beckett també pro-
grama una lectura drama-
titzada del darrer treball de
Buchaca: Plastilina.

L’obra trasllada l’es-
pectador a un petit poble
on una parella de joves
s’acaba d’instal·lar. Des-
cobreixen l’hostilitat dels
veïns, que amaguen els
punts foscos de la seva vi-
da, menteixen i es vigilen
els uns als altres. L’autora
comenta que, més que
qüestionar la desconfiança
del món rural envers els
nouvinguts, la peça mostra
uns personatges que no
s’accepten a si mateixos.

La Beckett dóna l’opció
professional a Buchaca

J.B. / Barcelona

En una intervenció molt
breu, Manoel d’Oliveira
va recordar que, als seus
60 anys, aquest prestigiós
festival és «encara molt jo-
ve». El portuguès, l’únic
director que continua ro-
dant des de l’època del ci-
nema mut, va ser una de
les estrelles de la gala
inaugural, que va durar tot
just 20 minuts i va tenir
una sorpresa especial: un
regal del realitzador nord-
americà David Lynch en
forma de curtmetratge,
amb motiu de la seixante-
na edició. Absurda, el nou
curt de l’autor de Vellut
blau (1986), està dedicat a
les sales de cinema, fil
conductor de la mostra el
2007.

La cerimònia també va
servir per conèixer el jurat
que atorgarà la Palma

d’Or. Presidit pel director
britànic Stephen Frears,
també hi ha els cineastes
Marco Bellocchio i Ab-
derramán Sissako, l’actor
Michel Piccoli, les actrius
Maggie Cheung, Maria de
Medeiros, Toni Collette i
Sarah Polley, i el premi
Nobel de Literatura 2006
Orhan Pamuk.

My blueberry nights va
obrir el foc de les projec-
cions, amb el director xi-
nès Wong Kar-wai present
a l’estrena de la seva pel·lí-
cula acompanyat de dos
dels seus protagonistes, la
cantant nord-americana,
que debuta com a actriu,
Norah Jones, i l’actor bri-
tànic Jude Law.

En aquesta ocasió, l’au-
tor de Deseando amar i
2046 canvia de rumb i diri-
geix la seva primera pel·lí-

cula en anglès, amb actors
anglosaxons, en una acció
que se situa als Estats
Units. Un salt important
en la seva carrera, protago-
nitzat també per Natalie
Portman, David Strathairn
i Rachel Weisz.

Es tracta d’una història
escrita amb el guionista
americà Lawrence Block,
a banda de donar llibertat a
la iniciativa dels actors,
que han contribuït a donar
una gran densitat humana
als personatges.

Aquesta road movie,
que narra diverses histò-
ries sobre una parella cen-
tral, és una reflexió sobre
l’amor, les ruptures i els
malentesos, a més de par-
lar sobre la capacitat de
tornar a estimar després
d’un fracàs.

La protagonista, Lizzy

(Norah Jones), acaba de
ser abandonada per l’ho-
me amb qui ha viscut cinc
anys. Intenta consolar-se
en un bar el propietari del
qual, Jeremy (Jude Law),
li serveix de confident i
d’ajuda en aquests mo-
ments difícils. En el seu
treball temporal com a
cambrera, Lizzy coneixerà
altres històries que la fan
madurar: una parella en
crisi (Strathairn i Weisz) i
una noia que freqüenta els
casinos (Portman), que té
vells comptes per passar
amb el seu pare. Aquesta
és la primera de les 22
pel·lícules que es pre-
sentaran a competició fins
al dia 27, quan el certamen
es clausurarà i es coneixe-
rà el guanyador de la Pal-
ma d’Or i la resta de pre-
miats.

Canes comença amb estrelles
Wong Kar-wai fa el salt al cinema en anglès amb Norah Jones i Jude Law

Wong Kar-wai, Norah Jones i Jude Law, ahir a Canes. / EFE

� El director de cinema portuguès
Manoel d’Oliveira, de 99 anys, i
l’actriu i princesa taiwanesa Shu Qi,
de 30, van declarar obert ahir el 60è

EL PUNT / Canes Festival de Canes. Aquesta «parella
simbòlica», que conjumina «saviesa
i modernitat, experiència i gràcia»,
segons va explicar la mestra de ceri-
mònies de la gala, l’actriu alemanya

Diane Kruger, va donar pas a la pro-
jecció de My blueberry nights, en
què el xinès Wong Kar-wai dirigeix
el debut cinematogràfic de la cantant
Norah Jones.

� Una pintura abstracta de
Mark Rothko, procedent
de la col·lecció privada de
David Rockefeller, es va
convertir ahir en l’obra
d’art contemporani més
cara venuda en una sub-
hasta. Una persona anòni-
ma va comprar, per telè-
fon, l’obra Centre blanc
(groc, rosa i lavanda so-
bre rosa), de l’any 1950,
per 72,8 milions de dòlars,
en la subhasta de la firma

Sotheby’s. És el rècord
d’una obra creada després
de la Segona Guerra Mun-
dial. Rockefeller la va ad-
quirir el 1960 per 8.500
dòlars. Cal tenir en comp-
te, però, que fora del món
de les subhastes, en trans-
accions privades, les obres
més valuoses són de Wi-
llem de Kooning i Jackson
Pollock, per les quals
s’han arribat a pagat, molt
recentment, 130 milions
de dòlars.

AGÈNCIES / Nova York

Una pintura de Rothko obté
el rècord en una subhasta

Centre blanc (groc, rosa i lavanda sobre rosa). / EFE / D. DEME

ls melòmans tenen l’oportunitat aquests
dies de gaudir d’una dosi de droga dura al
Liceu. Es tracta d’una d’aquelles òperes que

no es programen gairebé mai i d’allò més proble-
màtiques a l’hora d’interpretar-les, perquè el seu
autor no va deixar clares les directrius. Es tracta de
Khovantxina (1886), de Mussorgski, una obra am-
biciosa que pretén sintetitzar en cinc actes el drama
nacional rus (almenys l’anterior al segle XX). Re-
sulta que el compositor –de qui es va poder veure
Boris Gudonov la temporada 2004/05– va treballar
catorze anys amb la partitura i no se’n va sortir. De
les revisions posteriors que se n’han fet (Rimski
Korsakov, Ravel, Stravinski), la producció del Li-
ceu, juntament amb el Théâtre de la Monnaie de
Brussel·les, ha optat per la menys popular, la de
Xostakòvitx, afegint-hi el final apoteòsic de Stra-
vinski. Malgrat la bona intenció del director musi-
cal Michael Boder d’apropar la sonoritat als gustos
del públic actual, el resultat va ser que, dimarts, el
dia de l’estrena, el públic desertava del teatre. La
història es feia feixuga i difícil de seguir. La posada
en escena, insípida (una gran porta de magatzem
que podria ser l’entrada posterior del teatre), no va
ajudar gaire a motivar els espectadors. Només les
veus dels solistes, sobretot la bella i expressiva de
la mezzo Elena Xaremba, una desgraciada Marfa en
escena, i l’actuació del cor, que va poder lluir-se en
innombrables oportunitats, van alleugerir les tres
hores que va durar la broma.
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Guirigall rus
� Obra: Khovantxina, de Modest Mussorgski,

revisada per Dmitri Xostakòvitx. Direcció musical:

Michael Boder. Direcció escènica: Stein Winge.

Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del

Liceu.

Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu, 15 de maig.

VALÈRIA GAILLARD

Una imatge del muntatge de Stein Winge. / JACOBS




