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23 DE MAIG DEL 200558 el Periódico

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 62 a 67.

33 MÚSICA

El músic (guitarra acústica) oferirà,
amb el suport de Victor Brown (baix
elèctric i veu) i John Gilmore (piano), la
seva innovadora proposta. Harris (foto)
ha donat una dimensió actual al blues
a base d’introduir-hi tocs de música
africana, jazz i reggae. Discos com
‘Downhome sophisticate’, ‘Vu-du mez’ i
‘Mermaid avenue’ demostren que el
seu virtuosisme com a guitarrista va
alhora amb un peculiar estil propi.
Teatre Poliorama (Rambla, 115).
21.00 hores. 23 euros.

EL ‘BLUESMAN’ COREY HARRIS
ACTUA AL POLIORAMA

33 MÚSICA
AINHOA ARTETA
La soprano, amb Roger Vignoles al
piano, ofereix un concert amb peces de
Vivaldi, Gounod, Ravel i Liszt.
Gran Teatre del Liceu (Rambla, 51).
20.30 hores. 6 - 80 euros.

33 CINE
‘BAGDAD RAP’
Documental que retrata la ciutat de
Bagdad, la vida quotidiana de la gent
corrent i els estralls que hi ha causat la
guerra de l’Iraq.
Consultin la Cartellera de Cine

33 MÚSICA
NEW LONDON CONSORT
Philip Pickett (foto) dirigeix una mostra
del teatre musical anglès, amb obres
de Purcell, Händel, Locke, Linley i Blow.
Palau de la Música (Sant Francesc
de Paula, 2) 21 hores. 23-70 euros.

33 MÚSICA
‘DAMAS Y CABALLEROS’
Ensemble Barcelona Nova Música i
Globus Ensemble estrenen aquest
projecte inspirat en el ‘Quixot’.
Mare de Déu de l’Esperança (Palma
de Sant Just, 4). 21.30 h. 6 euros

Les cites d’avui 33

CINEb
‘NATHALIE X’,
estrany i distant
melodrama triangular

DIRECTORA Anne Fontaine ACTORS G.
Depardieu, E. Béart i F. Ardant PAÍS

França ANY 2003

MÚSICAb
DIOMEDES DÍAZ,
genuí tipisme en
un entorn atípic

ARTISTA Diomedes Díaz
LOCAL Palau Sant Jordi
DATA 20 de maig

Amb públic o sense públic,
segueix sent el rei del
vallenato més valent

Crítiques 33

Una història relatada i
visualitzada a parts iguals,
apuntalada en els actors

Gairebé sense ressò en els grans
mitjans de comunicació, Barcelo-
na gaudeix d’una suculenta ofer-
ta musical llatina. Sales de capaci-
tat mitjana acullen assíduament
importants figures. Algunes de
primer ordre. Però Diomedes
Díaz és molt més que això. És un
mite. Potser per això es va atrevir
amb ni més ni menys que amb
un Palau Sant Jordi, anunciant
per endavant que un teló en re-
duiria l’aforament.

Ni així. L’artista colombià va
congregar poc més de mil perso-
nes. Des de dalt la perspectiva era
pur realisme màgic. Com si un
microcosmos hagués aterrat al
centre del pavelló olímpic. Les
grades feien venir vertigen de tan
buides. Un escenari de petites di-
mensions i taules a la pista. Com
una festa major de Valledúpar en
territori inhòspit.

Hi havia gairebé tantes bande-
res de Colòmbia com assistents,
però això no semblava desanimar
a ningú. I encara menys Diome-
des Díaz, el Cacique de La Junta. A
les primeres files l’esvalot era en-
sordidor. Bogeria col.lectiva a pe-
tita escala. Dues hores disteses
del millor vallenato i una cultu-
ra en què les estrelles no viuen a
anys llum del seu públic. Com
qui puja a tocar la figura d’un
sant, no deixaven d’irrompre ad-
miradors. Dels peus dels músics
(gairebé una quinzena) penjaven
microsostenidors que llançaven
les fans. Durant les pauses Dio-
medes aprofitava per saludar els
convidats que atapeïen els costats
de l’escenari. «Un moment», va
pregar el presentador, «està sent
entrevistat en directe per una te-
levisió local». I com a postres típi-
ques, un trepidant tram final im-
provisat.<
LUIS TROQUEL

33 Fanny Ardant i Gérard Depardieu, en un fotograma de la pel.lícula.

EL PERIÓDICO

Fanny Ardant i Gérard Depar-
dieu, dos dels millors actors fran-
cesos de les últimes dècades, han
coincidit diverses vegades en la
pantalla i gairebé mai els perso-
natges que interpreten experi-
menten una relació convencional
o assossegada.

François Truffaut els va reunir
en La veïna, el 1981, un melodra-
ma tempestuós que se sustentava
en l’axioma ni amb tu ni sense
tu. Si els seus personatges s’ente-
nien malament, incapaços de tro-
bar l’estabilitat tant en l’absència
com en la presència de l’altre,
com a parella interpretativa van
funcionar molt bé.

A Nathalie X, realitzada més de
20 anys després de La ve ïna ,
s’apel.la a aquella entesa. La ten-

sió no és tan radical, però De-
pardieu i Ardant incorporen un
matrimoni burgès que han vist
com en les seves relacions s’hi
ha instal.lat la rutina, la fredor i
la sensació que la vida en comú
ja no els depara cap mena de
sorpresa.

Però si el llargmetratge de
Truffaut ho centrava tot, gairebé
de manera malaltissa, en la pa-
rella, en el realitzat per Anne
Fontaine hi apareix un tercer
element distorsionador, la pros-
tituta que encarna Emmanue-
lle Béart, convertida, com passa-
va en El infierno, de Claude Cha-
brol, en una combinació perfec-
ta de tendresa i carnalitat, d’in-
nocència i voluptuositat (Cha-
brol va dir d’ella que tenia el cos
d’una puta amb la cara d’un àn-
gel).

Quan s’assabenta que el seu
marit manté ocasionals rela-
cions amb altres dones, Ardant
contacta amb la prostituta per-
què sedueixi Depardieu i des-
prés, en un exercici d’humilia-
ció que té també alguna cosa de
superació, li expliqui detallada-
ment el resultat de les seves tro-
bades sexuals.

La pel.lícula està construïda a
partir de diversos duets (marit/do-
na i dona/prostituta) deixant en
la imaginació de l’espectador la
visualització del que deu passar
en el duo que falta, el del marit i
la prostituta: Béart, explicant
amb tota mena de detalls tot el
que fan al llit, s’encarrega de
prendre el pols de l’estranya ten-

sió, no faltada de cert morbo, que
busca amb mitjans molt simples
i directes la realitzadora de Lim-
pieza en seco.<
QUIM CASAS

Música, text, ball flamenc
i dansa contemporània
edifiquen un muntatge fred

DANSAb
‘ROMANCERO GITANO’,
muntatge flamenc
allunyat de Lorca

DIRECCIÓ Francisco Suárez
LOCAL Teatre Tívoli
DIA 19 de maig

33 Una imatge del muntatge de l’obra de García Lorca.

EL PERIÓDICO

Fer una adaptació teatral del Ro-
mancero gitano de Lorca és una
arma de doble tall: a favor hi ha
comptar amb un dels textos més
populars del poeta granadí. En
contra, aconseguir que la part
teatral estigui a l’altura de les bri-
llants paraules de Lorca.

L’obra ens arriba dirigida per
Francisco Suárez i està plena de
bones intencions, però l’escenifi-
cació teatral que ofereix s’allunya
de l’univers lorquià per més
d’una raó. La més destacable és
que els poemes de Lorca necessi-
ten una veu que sàpiga donar el
ritme d’uns versos que no són per
ser interpretats en cant flamenc,

expressió vocal que dificulta
l’entesa de les paraules.

El muntatge, que reuneix
música, text i dansa en la seva
modalitat de ball flamenc i dan-
sa contemporània, s’estructura
en 10 escenes creades per una
selecció de 9 dels 18 poemes de
l’obra original, entre els quals fi-
guren: Romance de la Luna, Luna;
Preciosa y el aire; Reyerta i Roman-
ce del emplazado.

L’espectacle ens mostra, en-
tre altres, personatges com els
de Soledad Montoya, Preciosa o
Antoñito el Camborio. També
ofereix un lloc especial a una fi-
gura que Lorca ressalta en els
seus versos: la Lluna.

El poeta granadí es fa present
en Florencio Campo, ballarí i a
la vegada coordinador coreo-
gràfic que, a part de la sem-
blança física amb Lorca, ens
acosta poc a la personalitat del
poeta, la figura del qual s’utilit-
za com a fil conductor de les es-
cenes. El món dels gitanos, càlid
i sensual, està absent en aquest
muntatge amb una estètica i in-

terpretació plana i freda, allunya-
da de la cadència del romanç i de
l’emoció d’una identitat excep-
cional.

El grup Cachapines ha com-
post una música amb diversos pa-
los del flamenc, interpretats per
un grup de bons can taore s i
músics. Per la seva part, Claudia
Faci (la Lluna); Alegría Suárez
(Preciosa), i José Maya (Antoñito

el Camborio), assumeixen els
seus rols de manera correcta però
amb falta de matisos, igual que
succeeix amb la resta del reparti-
ment.<
MONTSE G. OTZET


