
42 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dijous, 21 de juny del 2007

PUBLICITAT

836471-854176µT

� Més de tres anys des-
prés de començar-ne el ro-
datge i després d’un llarg
conflicte entre el director
Antoni Verdaguer i els res-
ponsables de la productora
Iris Star, demà arribarà per
fi a les pantalles catalanes
Raval, Raval, un film coral
que «mostra les xacres del
barri» i està interpretat
majoritàriament per molts
dels seus habitants però
que «vol ser un cant a la in-
tegració i la convivència»,
segons el seu creador.

L’exagerada dilatació
del procés productiu es
deu, bàsicament, al fet que
la pel·lícula –que inicial-
ment havia de ser un docu-
mental titulat Bcn 08001

però que després es va
convertir en una ficció in-
terpretada per actors no
professionals– va estar du-
rant mesos tancada en un
calaix perquè Verdaguer
defensava que encara que-
daven unes escenes per fil-
mar i els productors volien
que la tanqués amb el ma-
terial que ja tenia.

«No em deixaven filmar
les dues escenes finals i
em proposaven talls que
feien que la pel·lícula no
s’entengués», va recordar
ahir el director en una roda
de premsa on la tensió es
va anar fent cada cop més
present. El productor Pere
Domènech va deixar clar
que, tot i respectar-ne l’au-
toria creativa en ser una

obra d’autor i no un film
d’encàrrec, Iris Star creia
que «calien unes necessi-
tats que s’havien de com-
plir» per tal que la seva in-
versió no fos excessiva-
ment arriscada. Durant al-
guns moments, en la roda
de premsa d’ahir va sem-
blar reviure’s la polèmica
que fa temps va enfrontar
públicament les dues
parts, que finalment van
asseure’s a negociar com
tirar el projecte endavant.

Antoni Verdaguer ha re-
corregut als seus veïns del
barri per interpretar-se a
ells mateixos en unes his-
tòries que toquen un ampli
ventall de temes: des de la
violència domèstica a la
integració dels immigrats

passant per la prostitució,
l’especulació urbanística,
la pederàstia, les drogues i
la delinqüència. «Tot això
es reuneix al Raval, però
també hi ha moltes altres
històries positives i aquest
film és, també, un cant a la
integració i a la convivèn-
cia de tots els seus habi-
tants.»

El director va assegurar
ahir que encara es veu amb
cor de continuar treballant
amb Iris Star en un nou
projecte, però el productor
no en volia ni sentir a par-
lar: «Rotundament, no tinc
més ganes de tornar a tre-
ballar amb ell. És un gran
director, però com a perso-
na no ens hem entès», va
dir Domènech.

XAVI AGUILAR / Barcelona

Estrena entre retrets
«Raval, Raval», el film que va enfrontar el director Antoni Verdaguer amb la seva productora,

arriba als cinemes tres anys després del seu rodatge i amb algunes ferides encara obertes

� El Festival Jean Leon va
presentar ahir la seva pri-
mera edició, que se cele-
brarà entre el 29 de juny i
l’1 de juliol i té com a ob-
jectiu de futur revitalitzar
l’oferta artística del Pene-
dès durant la temporada
estival. El certamen tindrà
lloc a Torrelavit, entre les
vinyes de la bodega Jean
Leon, i programarà bàsi-
cament dos espectacles
teatrals amb els actors Ser-
gi López i Ramon Madau-
la com a protagonistes.

El festival es tancarà
amb la projecció gratuïta
del film 3055 Jean Leon,
un documental d’estrena
recent que explica la vida
de Ceferino Carrión, de
Santander, que es va con-
vertir (amb el nom de Jean
Leon) en un dels restaura-
dors més importants de
Hollywood a mitjan segle
XX –com ho certifiquen

en el film Paul Newman,
Dennis Hopper i Robert
Wagner, entre altres ac-
tors– i, ja al Penedès, en
viticultor d’èxit.

El festival l’obrirà el dia
29 Sergi López amb Non
solum, l’espectacle que va
dur el 2005 al Temporada
Alta i que per primer cop
es podrà veure a Barcelo-
na. «És caòtic, divertit i es-
tà fet perquè jo el disfruti»,
va assegurar ahir l’actor
vilanoví. L’endemà serà
Ramon Madaula qui inter-
pretarà Santiago Rusiñol a
Cap al tard, on s’aproxi-
ma a la complexa persona-
litat de l’artista amb un re-
cull de proses que ja han
voltat pel país.

El festival també in-
clourà un concurs fotogrà-
fic i les representacions,
amb un aforament de 240
persones, es podran com-
plementar amb un sopar a
les bodegues.

Ramon Madaula i Sergi
López, primers protagonistes
del nou Festival Jean Leon

X.A. / Barcelona

El director del festival, Miquel Torres, ahir a Barcelona entre
Ramon Madaula (esquerra) i Sergi López. / JUANMA RAMOS

� El Gran Teatre del Li-
ceu inclou des d’avui i fins
al 9 de juliol l’òpera en
cinc actes Manon, amb
música de Jules Massenet i
basada en la novel·la
L’histoire du chevalier des
Grieux et de Manon Les-
caut, d’Antoine François
Prevost. La direcció musi-
cal l’assumeix Víctor Pa-
blo Pérez, i la direcció
d’escena és de David Mc
Vicar. Entre els cantants hi
ha noms com ara Rolando
Villazón, en el paper del
cavaller Des Grieux i Na-
talie Dessay en el de Ma-
non.

Aquesta òpera de Mas-
senet, de la qual també

s’ha fet un ballet, es va es-
trenar el 1884 a l’Opéra
Comique de París i va arri-
bar a Barcelona deu anys
més tard. El darrer cop que
es va programar al Liceu
va ser en la temporada
1985/1986.

Amb aquesta producció
de l’English National
Opera de Londres, el Li-
ceu tanca el cicle dedicat a
la figura literària de Ma-
non, després d’haver pro-
gramat aquesta temporada
les versions de Giacomo
Puccini (Manon Lescaut)
al desembre; de Hans Wer-
ner Henze (Boulevard So-
litude) al març, i l’altre de
Massenet (Le portrait de
Manon) al maig.

«Manon» torna al Liceu en
la versió de Massenet,
que no es programava
des de feia vint anys
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