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8 DE MAIG DEL 2020espectacles

El Gran Teatre del Liceu ha 
mantingut l’esperança de tor-
nar ha aixecar el teló malgrat el 
coronavirus aquesta tempora-
da fins a l’últim moment, però 
la realitat s’ha imposat. Una ve-
gada avaluades les mesures de 
desescalada del confinament i 
de constatar la falta de proto-
cols per treballar en el món de 
l’espectacle amb seguretat, els 
responsables del teatre van op-
tar ahir per abaixar el teló defi-
nitivament fins al curs que ve. 
L’anunci arriba l’endemà de la 
cancel·lació dels festivals de Pe-
ralada i de Pedralbes a causa de 
la pandèmia. 
 El Liceu ha procurat repro-
gramar gairebé tots els espec-
tacles durant les pròximes 
quatre temporades. El públic 
no es perdrà ni la popular Car-
men, de Bizet, amb producció 

ja coneguda de Calixto Bieito; 
ni la nova producció d’El barber 
de Sevilla, de Rossini. Tampoc 
es perdran l’esperada estrena 
de Lohengrin, de Wagner, una 
nova producció sota la posada 
en escena de Katharina Wag-
ner. Però els amants de la dan-
sa, ara per ara, es queden sen-
se la Giselle contemporània 
d’Akram Khan, amb l’English 
National Ballet. 
  L’últim concert del 20è ani-
versari amb l’aclamat tenor pe-
ruà Juan Diego Flórez, previst 
per al 26 de maig, passa al 30 
d’octubre del 2020. I l’espectacle 
De Scheherazade a Yo Carmen, de la 
bailaora María Pagés, ja està 
confirmat per a la temporada 
2021-2022. Queden cancel·lats 
tots els concerts i actuacions 
previstos al Foyer. 
 El Liceu es posarà en contac-
te amb abonats i públic general 
pels canals de comunicació ha-
bituals (correu electrònic o co-
rreu postal) per informar-los de 
totes les opcions disponibles a 
partir d’ara. Tota la informació 
detallada estarà disponible a la 
web www.liceu.cat.H

Les estrenes de cine (en ‘streaming’) de la setmana LLL

La síndrome  
d’Estocolm

COMÈDIA CRIMINAL

El captor és una pel·lícula una 
mica desconcertant, voluntàri-
ament histriònica. És també 
molt coherent des del rètol ini-
cial: «Basada en una història ab-
surda però real». Si no sabéssim 
que és un cas que va passar real-
ment, pensaríem que el guio-
nista (i també director del film) 
s’ha  tornat boig.  
 Relata l’atracament a un 
banc més matusser que un pu-
gui imaginar-se, increïble. 
Però va passar de veritat, el 
1973, en un banc d’Estocolm. 
Va ser el primer atracament 
amb ostatges a Suècia, i de la 
relació entre els segrestadors i 
aquests ostatges va sorgir el 
que avui es coneix com la sín-
drome d’Estocolm: l’empatia 
desenvolupada amb el teu 
capturador. 
 Un Ethan Hawke exagerat 
 –però així era el personatge 
que interpreta– es fa fort al 
banc, pren com a ostatges du-
es treballadores i un altre indi-
vidu, aconsegueix que allibe-
rin de la presó un amic i im-
provisa, sense cap pla precon-
cebut, una sèrie d’accions con-
demnades al fracàs. Al paio li 
agrada molt Bob Dylan: amb 
una metralleta, una pistola i 
diverses granades de mà, s’ha 
endut al banc un aparell de rà-
dio que sempre sintonitza una 
cançó dylaniana. 
 La dirigeix el canadenc Ro-
bert Budreau, que ja va oferir a 
Hawke una bona interpretació 
com el jazzman Chet Baker en 
l’anterior col·laboració entre 
tots dos, Born to be blue. La sen-
sació és que s’ho van passar bé 
rodant El captor, una pel·lícula 
que trasbalsa i estimula a parts 
iguals. QUIM CASAS

‘El captor’  
Robert Budreau EEE

Intèrprets: Ethan Hawke, Noomi 

Rapace, Mark Strong • Països: 
Canadà / EUA  (2018) • Durada: 92 

minuts • Estrena: 8 de maig (Filmin)

DRAMA

La ferotge cultura de bandes del 
sud de Londres és l’afer central 
d’aquest explosiu drama de car-
rer, primera pel·lícula que diri-
geix el raper Andrew Onwubo-
lu, àlies Rapman, després de con-
vertir-se en estrella de Youtube. 
Mentre contempla dos amics de 
la infància enfrontats en un 
conflicte heretat dels seus ger-
mans, arremolina amor, amis-

Baralla de galls 
shakesperiana

‘Blue story’  
Andrew Onwubolu EEEE

Intèrprets: Stephen Odubola, Micheal 

Ward, Khali Best • País: Regne Unit 

(2019) • Durada: 91 minuts • Estrena: 
8 de maig (Movistar+)

tat, traïció i venjança per retra-
tar tant les conseqüències de la 
violència i la masculinitat més 
tòxica com la tragèdia de la in-
nocència corrompuda. 

En el procés, Onwubolu ele-
va el que sobre el paper és el tí-
pic melodrama urbà dotant-lo 

d’altes dosis de versemblança 
i, sobretot, inserint-se a si ma-
teix en el relat amb successius 
interludis musicals en què les 
rimes fan avançar la història i 
la doten d’una dimensió sha-
kespeariana. 

És cert que, en bona mesura a 
causa d’aquesta falta d’originali-
tat argumental, els personatges 
de Blue story no tenen fondària, i 
que la falta d’experiència del di-
rector es tradueix en una narració 
una mica tosca. Però en tot cas la 
pel·lícula malgasta immediatesa i 
energia, mantenint-se en movi-
ment constant i sense gairebé in-
terrompre’s per agafar aire, com 
si provés d’emular visualment el 
flow dels versos de Rapman. Amb 
això en té prou per convidar-nos a 
mantenir un ull posat en Onwu-
bolu i fer atenció als seus projec-
tes futurs. NANDO SALVÀ

DOCUMENTAL

El 1990, el periodista Fleming 
Meeks va publicar una entre-
vista amb Hedy Lamarr a la re-
vista Forbes que va contribuir a 
capgirar el seu mite com a mu-
sa eròtica de Hollywood. S’hi 
reivindicava la contribució de 
l’actriu com a inventora de la 
patent dels salts de freqüència 
amb el compositor George 
Antheil, que seria fonamental 

Aixafada  
pel seu mite

‘Bombshell: La historia 
de Hedy Lamarr’ 
Alexandra Dean EEE

• País: Estats Units (2017) • 

Durada: 86 minuts • Estrena:  
6 de maig (Filmin)

per a la creació de les comuni-
cacions sense fil.  

El descobriment de les cin-
tes en què es recull aquesta en-
trevista són la base sobre la 
qual se sustenta aquest boipic 
en forma de documental, escrit 
i dirigit per Alexandra Dean, 

en què s’intenta posar en re-
lleu la figura de Lamarr com a 
dona avançada al seu temps i 
els seus esforços per fer preva-
ler l’intel·lecte per sobre de la 
bellesa en un món d’homes 
que la subestimaven.  

A través d’un material d’ar-
xiu prolix i apassionant, ens 
endinsem en la fascinant vida 
de l’actriu des dels seus inicis 
marcats per l’escàndol que va 
suposar la pel·lícula Éxtasis 
(1933) fins al seu declivi pro-
gressiu en la indústria de Ho-
llywood. Pel camí, Dean exposa 
els clarobscurs de Hedy La-
marr, així com les del sistema 
que es va encarregar de fagoci-
tar-la, per demostrar els abusos 
als quals sempre ha estat sot-
mesa la dona dins de la perver-
sa maquinària del poder pa -
triarcal. BEATRIZ MARTÍNEZ

COMÈDIA DRAMÀTICA

Cosina germana nostàlgica 
de Trainspotting, aquesta co-
mèdia agredolça dirigida per 
Brian Welsh se situa a Escòcia 
el 1994, després d’haver-se 
publicat el llibre de Welsh i 
abans d’arribar la pel·lícula 
de Boyle. Aquest va ser l’any 
en què el Govern britànic va 
instaurar una nova llei d’or-
dre públic segons la qual 

Una càlida 
nostàlgia ‘rave’

‘Beats’  
Brian Welsh EEE

Intèrprets: Cristian Ortega, Lorn 

Macdonald, Laura Fraser • País: Regne 

Unit (2019) • Durada: 101 minuts • 

Estrena: 6 de maig (Movistar+)

s’acabaven, entre altres coses, 
les reunions a l’aire lliure 
amb beats repetitius per a més 
d’un centenar de persones. 
Dos amics adolescents, John-
no (Cristian Ortega) i Spanner 
(Lorn Macdonald provant 
d’emular Spud), decideixen 

anar a una rave il·legal abans 
que el primer se’n vagi a viu-
re a un lloc millor. 

Personatges i història po-
den pecar de massa simples, 
però s’hi respira sinceritat i co-
neixement de causa. Potser per 
ajustar-se al gris de l’entorn ge-
ogràfic i social, Welsh opta per 
un blanc i negre que només es 
trenca realment en la part de 
la rave, quan entren en joc els 
visuals psicodèlics dissenyats 
per Weirdcore, soci creatiu 
d’Aphex Twin.  

Tant en aquest clímax com 
en la resta de Beats, la selecció 
musical és simplement majús-
cula: supervisa aquest apartat 
JD Twitch, cofundador de la 
mítica nit del club Optimo (Es-
pacio) a Glasgow (i així és, so-
na Optimo, de Liquid Liquid). 
JUAN MANUEL FREIRE

PEL COVID-19

El Liceu 
cancel·la la 
temporada  
i mira cap al 
curs 20/21

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Juan Diego Flórez 
actuarà  a l’octubre, i 
‘El barber de Sevilla’, 
‘Lohengrin’ i ‘Carmen’ 
es reprogramaran
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