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Duespropostes
desigualsa
l’Entrecultures
deTortosa

Juan Carlos Olivares
TORTOSA

Segona jornada del Festival
Internacional de Teatre a
Tortosa, Entrecultures, on
dissabte s’hi presentaven
dues obres: Tombouctou:
52 dies a llom d’un camell i
Ici Tunis. El primer, un pro-
jecte multicultural format
per artistes del Canadà,
Marroc, Mali i França, el
segon una obra d’una com-
panyia privada tunisiana.

Tombouctou: 52 dies a
llom d’un camell és un es-
pectacle d’una gran intensi-
tat emocional, un magnífic
exemple de com el teatre
que accepta el compromís
social també pot ser una
obra d’art carregada de poe-
sia i emoció. Tombuctú és
un dels melics del món. Ciu-
tat mítica enmig del desert;
encreuament de camins de
mercaders, aventurers i nò-
mades de la misèria. És un
espectacle amb un nivell in-
terpretatiu impressionant
que recorre al llenguatge de
les marionetes per explicar
el viatge (interior) d’una
dona embarassada a la
terra promesa dels blancs.
Una odissea d’encontres
amb la realitat infinita del
desert, els seus habitants
naturals, els forans arribats
per explotar homes i natu-
ralesa i la companyia de la
veu del desert.

Amb intencions igual de
complexes es va presentar
la companyia tunisiana El
Teatre. El seu espectacle Ici
Tunis és una críptica metà-
fora sobre les claus de la so-
cietat contemporània tuni-
siana. Un espectacle que va
passar tres cops per la cen-
sura del seu país, potser
buscant el missatge secret
de l’obra. Un missatge tan
amagat que pel públic es fa
inintel·ligible. La mescla és
tan espessa que l’efecte és
una distància insalvable
amb el públic. ■

JohnnyCashalcine
Joaquin Phoenix i Reese Witherspoon protagonitzen ‘Walk the
Line’, una de les pel·lícules favorites en la cursa cap als Oscars

Ferran Viladevall
LOS ANGELES

Intens i complex, Johnny
Cash era conegut com
L’home de negre, un sobre-
nom que el descrivia tan fí-
sicament com emocional-
ment. Les seves cançons
van connectar diverses ge-
neracions i van definir un
estil tan personal com popu-
lar, sortit de la tragèdia fa-
miliar i de la llarga lluita con-
tra l´addicció als narcòtics.

Aquest cap de setmana
–dos anys després de la seva
desaparició–, s’estrena als
Estats Units Walk the Line,
un biopic que intenta acos-
tar-se a aquesta llegendària
figura del country nord-
americà. Dirigit per James
Mangold (Identidad), el film
és un ferm candidat a tocar
la glòria en la pròxima edi-
ció dels Oscars. Principal-
ment per la treballada in-
terpretació dels seus dos
protagonistes, Joaquin
Phoenix i Reese Witherspo-
on, que dóna vida a June
Carter, la dona de Cash du-
rant més de tres dècades.

Per demostrar que a Ho-
llywood no tot és fantasia,
tant Phoenix com Withers-
poon van ser encoratjats a
provar de cantar els temes
de la pel·lícula. Temerosos
de carregar-se tonades tan
emblemàtiques com Fol-
som Prison Blues o I Walk
the Line, van preparar-se
durant mesos, “tres hores
cada dia”, segons Withers-
poon, que encara avui la
considera “una de les expe-
riències més dures que he
viscut mai”. Aprendre a
cantar i fer-ho davant d’un
públic multitudinari com re-
queria el film li va fer pensar

“de plegar”. Segons el set-
manari Entertainment
Weekly, Witherspoon tenia
tanta por de fer-ho mala-
ment que va demanar ajut
al seu representant. Al
final, però, la preparació va
donar fruit. Witherspoon
brilla amb llum pròpia al
costat d’un Joaquin Phoe-
nix que també compleix
amb les expectatives.

Paral·lelismes
Posant les seves pròpies
veus, tots dos van aprendre
“a ser músics”, analitza
l´actriu. I això va facilitar-
los infiltrar-se en les perso-
nalitats de Cash i Carter. El
problema és que la d’ell era
addictiva. A més de les am-
fetamines, Cash va tenir
problemes amb l’alcohol,
igual que Phoenix, que des-
prés de rodar la pel·lícula va
ingressar en una clínica de
desintoxicació. “No vaig
veure cap indici que indi-
qués que en Joaquin esti-
gués passant una situació
problemàtica”, diu Mangold
intentant treure paral·lelis-
mes entre Phoenix i Cash
més enllà dels artístics.

Per si de cas, Phoenix
opta per universalitzar la fi-
gura del músic: “Tots ens hi
podem sentir identificats”.
Potser té raó, però Cash
també va perdre un germà
gran, com Phoenix, que el
1993 va veure com River
Phoenix moria a la porta del
Viper Room, un club noc-
turn californià, després d’in-
gerir un còctel de narcòtics.

Ni tan sols quan es van
trobar cara a cara –curiosa-
ment a tres mesos vista de
rebre la trucada de Mangold
que li oferia el paper–, Phoe-
nix no admet haver desco-

bert cap semblança amb el
cantant. “Crec que en
Johnny era un admirador
de Gladiator i em va convi-
dar a sopar”, recorda l’actor,
que va tenir la sort de sen-
tir-lo tocar. Witherspoon, en
canvi, no. June Carter va
morir el maig del 2003,
abans que pogués parlar

amb ell. “Va ser molt sob-
tat”, analitza Mangold.
Dues setmanes abans “es-
tava en perfectes condici-
ons”. Va morir d’una com-
plicació després d’una ope-
ració coronària. Però dies
abans, semblava plena de
vida. Tot al contrari de
Cash. Problemes a la vista

agreujats per una síndrome
degenerativa Shy-Drager el
tenien amb les activitats li-
mitades. “Tots crèiem que
ell seria el primer a marxar”.
Malgrat això, Witherspoon
sap que la cantant va donar
el vist-i-plau perquè fos ella
l‘encarregada de donar-li
vida a la gran pantalla. ■

UltanoGómez,premi
SGAEdeSardanes2005
Redacció
MATARÓ

La Societat General d’Au-
tors i Editors (SGAE) i la
Fundació Autor convoquen
anualment el Premi SGAE
de Sardanes, que en aques-
ta edició ha anat a parar al
compositor gironí Ultano
Gómez Ponsatí, per la sar-
dana La primera volada.

Excepcionalment, aquest
any s’han concedit tres ac-
cèssits, atorgats a Joan
Lluís Moraleda (A flor de
llavi), Francesc Teixidor (El
carreró dels dos rals) i Marc
Timón (El somni de la prin-
cesa Nerídia).

La identitat dels guanya-
dors es va donar a conèixer
ahir al vespre en una gala
celebrada a Mataró, que es

va dedicar de manera molt
especial al compositor Ho-
norat Vilamanyà, amb
motiu del centenari del seu
naixement.

En l’acte de celebració hi
va participar la Cobla Medi-
terrània, sota la direcció de
Bernat Castillejo, que va ini-
ciar la seva actuació amb la
interpretació de l’obra gua-
nyadora de l’any passat, A

contrallum, del compositor
Víctor Manuel Cordero, així
com les peces dels quatre fi-
nalistes d’enguany.

A continuació, la Cobla
Mediterrània va interpretar
L’estany estrellat, de l’ho-
menatjat Honorat Vilama-
nyà, mentre que Josep Solà,
directiu de la SGAE, lliura-
va una placa commemorati-
va a la vídua del músic desa-
paregut, Mercè Sala, i als
seus fills. Després de l’en-
trega de premis d’aquesta
edició, la festa va continuar
amb la repetició de la sarda-
na guanyadora, per tot se-
guit recordar el sardanista
Ricard Viladesau, de qui es
va interpretar Mataró, del
Maresme la flor. ■

Joaquin Phoenix encarna Johnny Cash en el ‘biopic’ ‘Walk the Line’ ■ ARXIU


