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Julià
Guillamon

Dr. Feelgood
&Mr.Hulot

Diumenge passat, a última hora,
mirava distretament el Face-
book, i vaig veure que el meu
amic el dissenyador Jordi Du-

róhaviapenjatungranvídeodeYouTube.
Era una actuació del grup de rock Dr.
Feelgood, el 1976, a la plaça d’un poblet
francès. Hauria pogut ser Prada de Con-
flent,peròenDuróemvadirqueeraPithi-
viers,aldepartamentdelLoiret.Enelsco-
mentaris la gent es fixava sobretot en la
vena del coll del cantant, Lee Brilleaux,
que semblava que li havia de petar men-
tre cantava i bufava l’harmònica. Els Dr.
Feelgoodfeienunrocksenzill idirecte,to-
cavenmoltdepressa imolt fort.El guitar-
rista,Wilko Johnson, caminava endavant
i endarrereambgransgambades: sembla-
va un Frankenstein que s’hagués deixat
créixerelserrell iquepassésgana.Elbaix,
John Martin, també feia gambades, més
discretes.Portavaunvestitd’uncolorblau
Capri, que jam’agradaria tenir-loamiper
portar-loamb lamateixacamisablanca.
AlvídeocantenGoingbackhome,queés

una cançó bastant pedagògica. Un paio
dormdedia i surt denit,maltracta la seva
xicota, que l’envia a prendre pel sac. Es
desperta l’endemà torrat i drogat. Peròha
tornat a casa. Fins aquí tot normal. El que
ésunameravella és el queenvolta l’actua-
ció.Hihaunsplatanersambles fullesver-
desi,alfons,unmuntdegent,vestidad’es-
tiu,quemiracomtoquen.Lacàmeraesgi-
racapaladretaiesveulacanallaasseguda

a terra amb les camesplegades. I elmillor
de tot: hi surt el paio típic de tots els con-
certs (si més no, de molts dels concerts a
què he anat jo a la meva vida), que se se-
para de la pinya de gent i es col·loca a se-
guir l’actuació, impertèrrit, davant dels
morros dels que toquen. Tothom va amb
màniga curta, hi ha alguna senyora amb
una rebequeta vermella. Bé, doncs aquest
senyor va amb gavardina i duu una pipa a
la boca. “És el crític musical”, em diu en
Duró, que, amésdedissenyador gràfic, és
dj i sap de què parla. L’escena fa riure,
realment.
I ara, amés, és irrepetible. Que un grup

demodase’nvagialculdelmónitoquida-
vant dels veïns perquè els ho demanauna
televisió local... No dic que no pugui ser,
però... I la gent? Ens hem acostumat a ac-
tuar com si sempre ens estiguessin fil-
mant. Fem carotes i morrets, obrim molt
els ulls com si flipéssim o fem veure que
ballem com si tinguéssim el mal de Sant
Vito. I els càmeres?Farienunaescombra-
daperonhiha les senyores i elsnens, ani-
mant-los a fer la mona. I la gent ho faria,
contenta de la vida. I jo em pregunto: en
quin moment les coses van deixar de ser
naturals? En quin moment tothom es va
començar a pensar que era una estrella i
que elmón era la gala delsGrammy? Si es
filmés ara l’únic que nohauria canviat se-
ria Wilko Johnson fent l’estrany, metra-
llant amb la guitarra (merescudament) el
públic.PeralmeuamicJordiDuróaquest
vídeodelsDr.Feelgoodtéunsignificates-
pecial: els va descobrir en un disc que va
heretardel seucosíquevamorirenunac-
cidentdemoto,iaquestasenzillesaliagra-
da tantcomami.

El baix, JohnMartin,
portava un vestit d’un color
blau Capri que ja
m’agradaria tenir-lo ami

ClaraSegura iBrunoOrotornena
unir-seamblacomèdia ‘Cobertura’
L’obra juga al Romea amb el món del cinema i l’addicció als mòbils

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Es van conèixer fa 20 anys per culpa de
Calderón de la Barca... i també gràcies al
fet que no hi havia mòbils. Representa-
venEl alcalde de Zalamea aMadrid amb
laCompañíaNacionaldeTeatroClásico,
i tenien papers molt petits. Tant, que
mentre esperaven als camerinos a sortir,
sense mòbils per poder consultar com-
pulsivament, Clara Segura i Bruno Oro,
joveníssims i gairebé desconeguts per al
granpúblic,esvanfermoltamics.Tenien
el mateix humor i van crear una compa-
nyia ambquèvananardebolospels llocs
més sorprenents, començant per un res-
taurant de Cadaqués. El nom de la com-
panyianodeixavaespaiper al dubte:To-
talMemos. I el del primermuntatge, en-
cara menys: Nena, maca, per favor, les
postres, frase que acostumava a dir l’avi
deBrunoOro.Vaser l’inicid’uncamíque
els portaria a la sèrieVinagre, de TV3, el
2008. Després Segura es convertiria en
unaestrelladelteatre.Oro,delatelevisió,
amb programes com Polònia. Però no
han volgut mai deixar de trobar-se i ara
tornen amb l’embogida comèdia Cober-
tura, un homenatge al món del cinema i
una mirada àcida a l’addicció als mòbils
queavuiarrencaal teatreRomea.

Unacomèdiaque jahavenut jaun75%
de les entrades i per a la qual elRomeaes
converteix en el cinema Arcàdia Nex-
flim.EnaquestespaiOroiSeguraprenen
l’escenari en gran. D’una banda, donen
vida a una parella en crisi. Ell és Guiller-
mo Peñalvar, un director argentí que va
guanyar l’Oscar fa una dècada amb una
lenta pel·lícula de culte,Quiero nadar en
tus ojos. Un títol que evoca el cinema ar-
gentí però també Almodóvar, a qui hi ha
al·lusionsal’obra,comtambéaFellini. Ia
Peñalvar, que es troba en decadència, li

fan un homenatge projectant el seu film
icònic “remasteritzat en 11K”, diu somri-
entSegura. Ellaencarna l’actriubarcelo-
nina Roxana, parella del director des de
la popular pel·lícula i que ha trobat una
novavidacomaiconafeministaa lesxar-
xes. “No és LeticiaDolera, no és directo-
ra”, explica l’actriu rient, i revela que es
tracta d’una dona ja madura que “s’ha

anatadonantquehihacosesmoltmascu-
linitzadesenelmóndelcinemaiquese’n
comença a desmarcar”. “Acaba com a
instagramerfeminista:noalstalonsniala
depilació ni als retocs quirúrgics, empo-
derament”, destaca. Ara bé, amés amés,
Oro i Segura donen vida a una quinzena
depersonatgesmés cada un.Un exercici
incansable de fregolisme, de canvi de ro-
ba ipersonatge, amb l’ajudad’unapanta-
lla gran de cinema en què també aparei-
xen i queels permet serubics. I, amésde
l’escenari, també sóna l’altrabanda.Per-
quèOroés l’autordeCoberturaambAle-
joLevis. I perquèSegura debuta en la di-
recció. “Volíemquel’obrafosmoltactual
i parlar de com la tecnologia i els mòbils
estan canviant la relació entre les perso-
nes, i de manera molt ràpida”, assenyala
Oro, quepuntualitzaque sensedeixarde
fercomèdia,comalessevesprimerespe-
ces,volien“ferunpasendavant,ambuna
estructura dramatúrgica més madura i
una història potent d’amor i desamor
d’una parella artística, amb gelosia, riva-
litats i admiracions, que captivés el pú-
blic”. Un públic que els agradaria, con-
clou, “que surti pensant que potser el
mónestàanantmassaràpid iqueaquesta
petitacosaqueéselmòbilestàcanviantla
manera de veure’ns, demirar-nos i d’es-
coltar-nosque teníemabans”.c

MAR VILA / ACN

BrunoOro i Clara Segura davant el cartell de Cobertura, que avui s’estrena al teatre Romea

Entre l’escenari i una
pantalla gran de cinema,
cada actor dona vida a una
quinzena de personatges

Barcelona

Comença el Sâlmon
El gran festival d’arts vives de Barcelona
obre avui una programació que s’allarga-
rà durant més de dues setmanes. S’oferi-
ran espectacles de dansa i performance
en diversos espais de la ciutat.
FINS AL 16 DE FEBRER.

ENTRADES A PARTIR DE 8 €.

Tribut benèfic a Queen
La banda Play the Game ret homenatge a
Queen al concert solidari pel Casal dels
Infants. El xilè Nacho Rosselot es posarà
a la pell de Freddie Mercury per interpre-
tar els seus temes més coneguts.
LUZ DE GAS.

C/ MUNTANER, 246. 21 h. DES DE 20 €.

Reinserció després de la presó
Transition és el títol de l’exposició que
s’inaugura avui del fotògraf Matteo
Giuliana. La proposta retrata la vida de
les persones que acaben de sortir de
la presó acompanyant el seu procés
de reinserció en la societat.
GRISART ESCOLA INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA.

C/ MÉNDEZ NÚÑEZ, 14. 11.30 h. FINS AL 2/III.

Girona

Una visió diferent de la Guerra Civil
La Salle de Girona recull una sèrie de
dibuixos i relats sobre la Guerra Civil
escrits i dibuixats per alumnes de la

mateixa escola el 1937. A l’acte hi parti-
ciparan dues d’aquestes nenes, que
llavors tenien 9 i 11 anys.
LA SALLE. C/ ST. JOAN BAPTISTA, 12.

20 h. GRATUÏT.

Classe magistral
L’associació Filosofia Ara proposa una
masterclass sobre els nous reptes
de l’ètica. Una proposta especialment
dirigida als estudiants.
BIBLIOTECA CARLES RAHOLA.

C/ GRAHIT, 4. 18 h.

L’AGENDA

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA
PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA

VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE
A:WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA
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