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La neta de Charles Chaplin, Oona, Interpreta el sen avi en una peculiar versio dei 'Somni d'una nit d'estiu' de Shakespeare

Conxa Rodriguez
LONDRES

Al Festival Interno-
cionol d'Edimburg
hi ha moita compe-
tdncia entre el pro-
grama oficiair que
slnicia el dia iO
d'agostr i I'alterna-
tiUr ei Fringer que
comenga avui i que
inciou titols com
'Requiem for
Ground Zero' i
'Osama Liices it
Hot'r molt a to amb
la situacid actual.Com cada any, es

totalment impos
sible assistir a tot.
Al programa ofi-
cial la pe?a teatral

central es La gavina, d'Anton
Txekhov, dirigida per Peter
Stein i que te com a protago-
nista I'actriu Fiona Shaw {de
I'll al 23 d'agost). The Last
Night of Mankind, amb Emilio
Garcia Wehbi, Ana Alvarado i
Daniel Veronese, es un altre
dels tftols teatrals a destacar,
sense oblidar I'esperada estre
na del Hamlet (20 d'agost) pro-
tagonitzat per actors britanics
que la temporada que ve es
podra veure al Romea i que
dirigeix el responsable artistic
del teatre del carrer Hospital,
Calixt Bieito, que tambe par-
ticipara en el dele de confe-
rencies Conversations vith the
Artist.

Guy Masterson dirigeix 12
Angry Men, obra que va originar
la versio cinematografica pro-
tagonitzada per Heniy Fonda
Dace hombres sin ptedad. Un es-
pectacle ben diferent, entes en
clau d'humor, es Z Cars, sobre
tres generacions de conductors
d'autobusos a Belfast.

Eis actors Andy Simmins i Michael Topping passen davant d'un gaiter llanQant flyers' de promocio dei festival

El Fringe fa ombra al
programa oficial del
Festival d'Edimburg

La miisica es I'art mes cul-
tivat al festival. N'hi ha de tota
mena. Sobresurt, pero, el dele
de musica tradidonal Con
necting Cultures, que aquest
any dona una dimensio mes
internacional al festival amb
el grup xines Li Xiangting, el

japones Tomiyama Seikin,
I'indi Shiv Kumar Sharma, el
corea Sanjo i el Soweto Gospel
Choir. Tambe hi haura en
cartell pianistes de primera
fila com Steven Osbome, Paul
Lewis i Uyr Williams, en I'a-
partat de cl^sica.

El programa de dansa porta
a Edimburg la companyia su-
eca CuUberg Ballet (11 al 14
d'agost), amb els directors
Mats Ek i Johan Inger presen-
tant FluJce i Home to Home.
Aquesta no es la primera ve
gada que la companyia parti-

Languida
fragilitat
J.M. Hemwdez RipoU

Jane Birkin (veu), Djamel
Benyelles (violI), Fred Maggi
(teclats), Amel Riahl El
Mansouri (llaut), Asis
Boularoug (percussi6) i
Moumen (veus). Teatre Greg,
31 DE JULIOL.

Jane Birkin interpreta Jane Birkin, i el
resultat ^s un personatge delicat, inno
cent, languid, d'una fragilitat de cristall
i un xic decadent. Aquest es el paper que

canq6

I'actriu i cantant anglesa mostra a Ara
besque, un espectacle amb que demostra
haver ven^ut els fantasmes i les pors re
cuperant el repertori de I'estimat i
amant Serge Gainsbourg. fis comprensi-
ble, perque jane Birkin canta cannons
que parlen d'ella mateixa, d'interioritats
viscudes i, n'estem conven^uts, riques en
missatges codificats que el desaparegut
compositor frances li enviava a traves de
les lletres.

Pero ara tot aixo sembla estar superat,
malgrat que I'espectade te moments de
gran emocid, com quan se li escapaven
les llagrimes recitant el poema Close to the
River que el seu nebot Anno ha escrit en
memoria del seu pare, o tambe quan, ja
al bis. va esmentar el nom de Marie
Trintignant abans de dedicar La javanaise
a tots els que s'estimen.

Birkin declama millor que canta, pot-
ser perque porta les cannons gravades a
I'inima. Se li nota especialment quan

interpreta Couleur cafe a ritme de rumba.
Depression au dessus du jardin o Baby Alone
in Babylone, el tema que li queda com un
guant en aquest paper inspirat en si
mateixa que interpreta al llarg de tot el
recital. Aixo si: per set una actriu reco-
neguda com es, la senyora podria mou-
re's millor del que es mou, fins i tot quan
es posa el vestit vermeil, es desmelena i
dansa a ritme de Les dessous chics.

Per altra banda, les versions del can
zonet de Gainsbourg que ha fet Djamel
Benyelles reiteren continuament uns
arranjaments inspirats en la musica
arab. L'algeri^ Djamel es un violinista
que prefereix les frases cuites i orna
mentals mes que les llargues parrafades
melodiques. Abusa del rever (de fet Tuti-
litza constantment), cosa que de vegades i
li trenca sentiment. I el mateix li pasa a
la presencia d'un sintetitzador que quan
agafe el relleu del piano ofega la resta
d'instruments.

cipa en el festival, com tam-
poc es la primera vegada que
hi va el reputat San Francisco.
La Bordeaux Opera Ballet hi
presenta Picasso i la dansa, co-
reografia que recrea la partd-
cipacio del pintor als ballets
russos de Diaghilev. Picasso i el
ballet es el titol d'una de les
conferencies del dele que
acompanya el festival i que
anira a carrec d'Elizabeth
Cowling, professora d'art de la
Universitat d'Edimburg.

Cinema espanyol
Aquest any la major parti-

dpacio espanyola es en I'a-
partat de cinema. Torremolinos
73, de Pablo Berger; La vida de
nadie, d'Eduard CortK; Las ho-
ras del dia, de Jaime Rosales: i La
caja 507, d'Enrique Urbizu son
alguns dels titols que fen cos-
tat a m Sleep When i am Dead, el
darrer treball de Mike Hodges.
Les exposidons d'art nonnaF
ment passen desapercebudes,
pero aquest any Monet: el Sena i
el mar sera I'excepdd.

El programa altematiu in-
dou mes de mil actuadons,
amb la qual cosa encara es fe
mes dificil poder veure'n una
petita propordo. La neta de
Charles Chaplin, Oona Cha
plin, de 17 anys, filla de Ge-
raldine Chaplin, personificara
el seu avi en una peculiar ver
sio del Somni d'una nit d'estiu.
"He crescnit tenint-lo sempre
al meu voltant i se com actu-
aria ell. Pero no m'hauria
atrevit a copiar el seu estil
sense una bona rao. La meva
mare m'ha explicat com fiin-
donaria en el muntatge", diu
Oona. Els titols del Fringe es-
tan, en general, mes a to amb
la politica i els esdevenimenls
actuals que els de I'ofidal. Re
quiem fin- Ground Zero, Osama Li
kes it Hot, Dont Mention die War
en son un exemple.


