
››CULTURES Jaime Chávarri: «el cinema
espanyol és pur
sentimentalisme
d’esquerres». El director
espanyol, un dels més
reputats de l’escena

estatal, considera que es
cau en el clixé que «els
d’esquerres són molt bons i
els de dretes molt dolents»,
i troba que qualsevol tesi
requereix més reflexió.
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La tardor d’Olesa s’omple per
segon any consecutiu d’una no-
drida programació teatral a càr-
rec d’Escena Tres Teatre, un pro-
jecte de col·laboració de tres enti-
tats locals –La Xarxa, Butaka i La
Passió– que uneixen esforços per
dur al municipi propostes cultu-
rals de qualitat per a infants, joves
i adults, que es posaran a escena
d’ara fins a final d’any. L’edició
d’aquest 2008 també té novetats,
ja que si l’any passat el programa
era únicament de teatre, aquest
any s’hi han introduït propostes
de música i de dansa. Entre les
obres més destacades hi ha El Lli-
bertí, el dia 8 de novembre, els
Homes de Shakespeare, el 21 de
novembre i pensada per al públic
jove, o l’actuació, el 14 de desem-
bre, de l’Orquestra Simfònica del
Vallès. 

Mingo Vallès (La Xarxa i Buta-
ka) assenyala que «si el nivell de
l’any passat era alt, aquest any ho
és tant o més. S’ha triat a conscièn-
cia el que es vol ensenyar, perquè és
bo i ha resultat». El calendari in-
clou deu cites, començant per la
tercera mostra Butaka de teatre
jove d’aquest primer cap de set-
mana d’octubre i acabant amb la
representació de Germanes, el dia
28 de desembre. Sam Carrique
(La Passió) ressalta que en la pri-
mera edició d’Escena Tres Teatre
la resposta del públic va ser «posi-
tiva» i afegeix que «crec que per
les obres que hem triat, podem su-

perar» la resposta de l’any passat.
D’obres com El Llibertí i Germa-
nes, Carrique destaca que han es-
tat «les dues estrelles de la tempo-
rada de teatre a Barcelona» i Va-
llès assenyala que, en teatre per a
joves, Ruddigore i els Homes de
Shakespeare també han estat
muntatges de primera línia a la
capital catalana –Ruddigore va
ser premiada al festival de Tàrre-
ga– i que «pel que fa a les obres per
als nanos, també hi ha qualitat».

Les novetats del 2008 són en
forma de música i dansa. El pro-
grama, així, inclou en l’apartat
musical l’actuació del Les Violi-
nes i El Pont d’Arcalís, dues for-

macions reconegudes de la musi-
ca tradicional, el dia 26 d’octubre,
i de la Simfònica del Vallès, el de-
sembre. En dansa, l’aposta és IT
Dansa, la Jove Companyia de
l’Institut del Teatre, que interpre-
tarà coreografies de Nacho Dua-
to, Rafael Bonachela i Alexander
Ekman, el 23 de novembre.

El treball conjunt de les tres en-
titats per dotar Olesa d’una pro-
gramació teatral durant la tardor
té, segons els seus responsables,
beneficis quant al calendari de
representacions –s’evita que les
propostes se solapin– i quant a
imatge, ja que, diu Carrique, «es
veu més clar que hi ha una progra-

mació important» perquè s’identi-
fica sota d’un paraigua únic. A
més a més, afegeix Vallès, la col·la-
boració de La Xarxa, Butaka i La
Passió permet fer una programa-
ció de tardor més àmplia i portar
a Olesa produccions de gran en-
vergadura que una entitat sola
tindria més dificultats d’assumir.

Vallès i Carrique confien en la
consolidació d’aquest cicle de
teatre i cultura i en el fet de poder
atraure també espectadors de les
localitats veïnes. Les propostes,
asseguren, són de «qualitat alta», i
els preus, tant en els espectacles
joves com en els d’adults, molt
més assequibles que a Barcelona. 

El cicle Escena Tres Teatre d’Olesa inclou
música i dansa en la seva segona edició
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Mingo Vallès (esquerra) i Sam Carrique (dreta) repassen el programa

La tercera mostra de teatre jove
d’Olesa, Butaka, es va tancar ahir
«amb l’assitència de més especta-
dors que durant l’edició passada»,
segons declaracions del seu direc-
tor, Mingo Vallès. «Els espectacles
han tingut la presència, en total, de
més de 3.000 persones i això fa que,
en certa manera, ens vulguem con-
vertir, tot i que encara som una
mostra petita, en un referent del
teatre jove de Catalunya». Vallès
també destaca que aquest any
«han vingut més productors i pro-
gramadors» per fixar-se en les ob-
res representades.

La mostra es va obrir dijous pas-
sat amb una obra dirigida als ins-

tituts d’Olesa i va continuar l’en-
demà amb l’espectacle inaugural
«Klasse klasse», una producció
que a través del moviment, l’hu-
mor, la poesia i les màscares va
abordar els conflictes quotidians
d’un curs escolar portat a l’ex-
trem.

La jornada teatral de dissabte va
oferir un total de sis espectacles
de teatre, clown i circ. El matí es
va despertar amb les notes de Ro-
ger Canals i la Marxing Band, que
van tenyir els carrers d’Olesa amb
la música generada per la instru-
mentació típica del dixieland de
Nova Orleans. El plat fort de la
mostra va venir amb l’obra «Call
Center», amb la qual la compa-

nyia La Guapa Teatre va posar so-
bre l’escenari d’El Casal les dures
condicions de feina dels treballa-
dors d’una empresa de telemàr-
queting. A més, Vallès va indicar

que l’obra ha despertat «l’interès
dels programadors teatrals».

El Butaka va tancar ahir amb un
espectacle de màgia que es va ai-
xoplugar al Teatre de la Passió.   

La mostra Butaka de teatre
jove d’Olesa es vol convertir
en un referent a Catalunya
XAVI MARTÍ/Olesa de Montserrat
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L’obra de circ «Nmor» parla d’amor a través del somni i el joc amb ombres 

CRÍTICA / Jordi Bordas
Cinema /

«Passengers»

Un experiment
no reeixit

Direcció: Rodrigo Garcia.
Intèrprets: Anne Hathaway, Patrik

Wilson, David Morse i Dianne
Wiest. Manresa

Rodrigo Garcia es va
guanyar la credibilitat
cinèfila amb dues es-

plèndides pel·lícules inti-
mistes, Cosas que diría con
solo mirarla i Nueve vidas.
El director colombià, for-
mat artísticament als Estats
Units, mostrava en aquests
treballs una sensibilitat i
una perspicàcia especials
per aprofundir en l’univers
femení. El notable autor ha
donat, però, un pas enrere
amb la seva tercera cinta,
Passengers, en què s’ha des-
marcat nítidament dels pa-
ràmetres expressius i dra-
màtics conreats en els seus
admirables treballs ante-
riors. En el seu darrer pro-
jecte –el primer de la seva
filmografia amb un guió
aliè– abraça amb un resultat
final minso noves fórmules
conceptuals i temàtiques.

El film descriu l’encontre
de Claire, una jove i super-
dotada psicòloga, que ha
d’afrontar un repte profes-
sional tan complex com es-
timulant: tractar els super-
vivents d’una catàstrofe aè-
ria. Garcia no només aban-
dona l’esperit coral que ha-
via presidit la seva obra fins
aquest moment –hi ha un
personatge que vertebra el
relat–, sinó que a més pre-
tén fusionar en la mateixa
història gèneres com el thri-
ller i el fantàstic. El director
americà no oblida el segell
introspectiu i psicològic que
definia la seva filmografia
anterior, però incorpora
una intriga que llisca paula-
tinament cap a la dimensió
extranatural. Rodrigo ha
volgut ampliar el seu cos-
mos creatiu, però el seu ex-
periment no ha reeixit. La
narració avança a batzega-
des, fins un gir final sorpre-
nent, i només ens engrapa
intermitentment. D’altra
banda, la química que trans-
met la parella protagonista,
Anne Hathaway i Patrick
Wilson, és nul·la. Les pinze-
llades romàntiques resten
difuminades en un pastitx
tan benintencionat com
desenfocat, desproveït de
densitat lírica i llastat per
una realització plana.

�Ruddigore. 17 d’octubre.
Teatre jove.  
�Alegretto. 19 d’octubre.  In-
fantil. 
�Les Violines i El Pont d’Ar-
calís. 26 d’octubre.  Música. 
�El Llibertí. 8 de novembre.
Teatre. 
�Momentari. 16 de novem-
bre. Infantil. 
�Homes de Shakespeare. 21
de novembre.  Teatre jove. 
�IT Dansa. Jove companyia
de l’Institut del Teatre. 23 de
novembre. Dansa.
�Orquestra Simfònica del
Vallès. 14 de desembre. 
�Germanes. 28 de desem-
bre. Teatre.
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