
38 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dimarts, 18 de setembre del 2007

uand j’étais chanteur és una cançó de Mi-
chel Delpech popularitzada per Christophe
(un cantant francès amb veu profunda i sen-

sual que acostuma a vestir de blanc) en què un ho-
me evoca, amb un to més irònic que nostàlgic, el
temps en què tot li era permès perquè era un cantant
famós. Comença dient que és reumàtic i acaba afir-
mant que tot aquell món com a cantant s’ha acabat,
però que ara s’entreté amb les petites coses. Gérard
Depardieu, immens en tots els sentits, interpreta
aquesta cançó més d’una vegada, a la manera d’un
leitmotiv i incloent-hi un bis formidable mentre es
projecten els títols de crèdit finals, en aquesta pel-
lícula que, de fet, du per títol original Quand j’étais
chanteur, però que ara s’ha distribuït a l’Estat espa-
nyol amb el de Chanson d’amour. És perquè, a di-
ferència de França, la cançó de Michel Delpech no
és coneguda entre nosaltres? Han cregut que sona-
va millor Chanson d’amour?

En tot cas, tot i que el film dirigit pel també pro-
ductor Xavier Gianoli explica una història d’amor i
que bona part de les cançons que hi versiona Depar-
dieu són d’amor, s’ha de tenir present que és a l’en-
torn d’un cantant (o d’un home que, sense més pre-
tensions, canta en sales de ball) que gira aquesta
agradable comèdia sentimental. I que, malgrat el
temps verbal de la cançó, aquest cantant a la cin-
quantena ho continua essent. Continua cantant dig-
nament cançons d’amor (i també de L’Anamour, tí-
tol d’un tema de Serge Gainsbourg que també es fa
present en el film) en sales de ball habitades per pa-
relles i solitaris de més de quaranta anys. A vegades
també filosofa, però somriu després d’haver-ne dit
una com aquesta: «Estic segur que, si s’observessin
atentament els ballarins en una pista, es compren-
drien millor els moviments del món.»

Com que volia mostrar una raça encara existent,
Gianoli va fer un seguiment d’un cantant de ball,
Alain Chanone, que volta per les sales de l’Auverg-
ne amb una orquestra convertida en la de Gérard
Depardieu (Alain Moreau) a la pel·lícula, presenta-
da al festival de Canes de l’any passat. Mentre que
Christophe fa una breu aparició, Alain Chanone
també hi actua assumint el personatge de Philippe
Mariani, el cantant rival de Depardieu. Però, com
que és una ficció (i no un documental sobre can-
tants de ball: per això Depardieu és el protagonista i
no Chanone) sobre un personatge, hi entra en joc la
història d’amor. N’és una de difícil perquè, malgrat
la química entre el cantant i l’agent immobiliària
que interpreta Cécile de France, hi ha la vida feta
d’ell i la diferència d’edat. El cas és que, parlant de
sentiments sense sentimentalismes, Gianoli dóna
joc i llibertat a Depardieu i a l’excel·lent Cécile de
France, sense oblidar la presència de Mathieu
Amalric, grandíssim actor. La potència expressiva
dels seus cossos fa que la pel·lícula estigui viva.
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� Títol original: Quand j’étais chanteur. França,

2006.

Director: Xavier Gianoli.

Intèrprets: Gérard Depardieu, Cécile de France,

Mathieu Amalric, Alain Chanone.
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Depardieu, en un moment del film. / EL PUNT

L’equip del festival ha fet
aquesta tria després de re-
visar les més de dues mil
pel·lícules de quaranta pa-
ïsos diferents que s’han
presentat a la catorzena
edició. L’Alternativa, que
en l’edició passada va re-
bre 30.000 visitants, pre-
tén continuar sent una àm-
plia mostra de la diversitat
del cinema independent,
segons explica Margarita
Maguregui, una de les res-
ponsables del festival. «El
nostre repte és dur una re-
presentació del cinema in-
dependent i d’autor con-
temporani. Aquesta és una
plataforma per descobrir
un cinema marginat», va
recordar.

A banda de la secció ofi-
cial, que es donarà a conèi-
xer més endavant, l’Alter-
nativa retrà homenatge a
Peter Brook, creador im-
previsible i polifacètic que
en la seva faceta com a ci-
neasta ha portat a la gran
pantalla Marat/Sade, El
rei Lear i El senyor de les
mosques, una adaptació
iconoclasta de l’obra de
William Holding. Brook
es va interessar pel cinema
al començament del seu
camí professional, però va
quedar definitivament se-
duït per l’escena després
de dirigir una versió teatral
de Doctor Faustus.

Un altre dels cicles més
suggeridors de les sec-
cions paral·leles és el dedi-
cat a alguns dels joves rea-

litzadors del cinema mexi-
cà actual, en què es projec-
taran títols com ara Bata-
lla en el cielo, de Carlos
Reygadas; Trópico de
Cáncer, d’Eugenio Pol-
govsky, i Sangre, d’Amat
Escalante.

L’Alternativa també de-
dicarà un cicle a l’anima-
dor britànic Paul Bush, un
habitual del festival que ja
va guanyar el 2005 un pre-
mi amb While Darwin
sleeps. Per completar
aquesta retrospectiva, el
creador britànic oferirà una

classe magistral en què,
probablement, posarà de
manifest el que ha estat una
constant en la seva creació:
l’íntima relació entre l’art
en general i el cinema. En-
tre les peces que s’exhibi-
ran hi haurà peces d’anima-
ció, documentals i anuncis.

Un altre dels tallers que
oferirà l’Alternativa és el
dedicat al subtitulat i l’au-
diodescripció, i entre les
activitats paral·leles desta-
ca la projecció del clàssic
de Dziga Vertov El hombre
de la cámara de cine amb

l’acompanyament musical
creat especialment pels
compositors Marc Vernis i
Marcelo Valente, que
«combinarà el jazz amb
aportacions de la música
culta contemporània».

Els responsables del fes-
tival van comentar ahir que
entre els centenars de films
presentats al festival s’ha
notat «una certa tendència
a reciclar imatges» i també
l’arribada de les noves tec-
nologies, ja que fins i tot hi
ha pel·lícules rodades amb
telèfon mòbil.

La pròxima edició de l’Alternativa
retrà homenatge a Peter Brook i
revisarà el nou cinema mexicà
El festival de cinema independent tindrà 66 pel·lícules a competició

Trópico de Cáncer, d’Eugenio Polgovsky, serà un dels films projectats en la secció paral·lela
dedicada als nous cineastes mexicans. / EL PUNT

� El festival de cinema independent
l’Alternativa retrà homenatge, en la
pròxima edició del novembre, a Pe-
ter Brook, un dels més valuosos teò-

XAVI AGUILAR / Barcelona rics del teatre del segle XX. La mos-
tra revisarà la seva creació cinemato-
gràfica en una de les seccions paral-
leles, i n’hi haurà d’altres dedicades
als joves realitzadors del cinema me-

xicà com ara Reygadas i Polgovsky.
L’Alternativa, que també revisarà el
cinema d’animació de Paul Bush,
tindrà 66 pel·lícules a competició
oficial.

� Les bases de la quarta
edició del premi Fundació
Romea de textos teatrals
indiquen que a partir
d’ara, a més dels 12.000
euros que rebrà el guanya-
dor, també s’estrenarà
l’obra premiada. La inicia-
tiva també inclou la publi-
cació del text.

Tres han estat els títols
premiats fins ara en aquest
concurs biennal (J.R.S; Ja

en tinc 30! i Gènesi 3.0).
Inicialment es donava l’op-
ció al jurat de premiar
l’obra però que no es repre-
sentés, a canvi de donar tres
milions de les antigues pes-
setes (18.000 euros). Fins
ara s’han representat tots
els textos (fins i tot en la se-
gona edició també es va dur
a escena Surabaya, text fi-
nalista). Daniel Martínez,
president de la fundació,
matisa que s’ha augmentat

el premi «per motivar la
participació» d’uns autors
que, darrerament, els tea-
tres públics i privats se’ls
disputen. Pel director de la
fundació, Carles Canut, el
mèrit del premi és que la
producció té el mateix rigor
que en qualsevol altre títol
del cartell. En la darrera
edició es van rebre un cen-
tenar de textos.

La Fundació Romea
continua programant acti-

vitats que enforteixen la
programació del teatre el
carrer Hospital. L’any pas-
sat van superar els 300 me-
cenes i patrons (socis que
financen les activitats i que
reben entrades de la tempo-
rada, a canvi). Entre altres
activitats, el convergent
Artur Mas llegirà Martí i
Pol, i hi ha prevista la visita
de l’expresident de l’Iran
Mohamed Khatami, arran
de Los persas.

La Fundació Romea estrenarà el text
premiat i donarà 12.000 euros a l’autor
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