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dissabte

18 d’octubre del 2003

■ Avui dissabte, a les 11.00
hores: IIIINNNNTTTTEEEE----RRRRAAAAIIIILLLL    amb CARME
CANET. Un programa, amb
joc inclòs, al voltant del tema
d’Europa. L’actualitat, la
història i la música dels paï-
sos del Vell Continent.

■ A les 17.00 hores: PPPPAAAARRRRÈÈÈÈNNNNTTTTEEEESSSSIIII
amb LLUÍS MONTSERRAT,
NÚRIA BALAGUER i DAVID
TALLEDA. El cinema, el tea-
tre, l’art, el món casteller, la
literatura, i una selecció que
inclou les millors cançons en
llengua catalana, d’ara i de
sempre.

■ RRRRIIIITTTTMMMMEEEESSSS....NNNNEEEETTTT,,,,    amb GABRIEL
PORCAR. Una autèntica
marató musical de vuit hores
de durada, a partir de les 10
de la nit.

informa:

ROBERT RAMOS

Lluís Homar es mou entre la veritat i la mentida

T E A T R E

‘Et diré sempre la veritat’

Assaig sobre
un actor

Juan Carlos Olivares

‘Et diré sempre la veritat’, de Xavier Albertí, Lluïsa
Cunillé i Lluís Homar. Direcció: Xavier Albertí. Vestuari:

Carles Solé. Il·luminació: Xavier Albertí i Pep Gàmiz.
Música: Albert Llanas. Moviment: Montse Colomé.
Intèrpret: Lluís Homar. Barcelona, Lliure de Gràcia.

Lluís Homar considera que
25 anys de professió és temps
suficient per detenir-se i re-
capitular. Recolzat per Xavi-
er Albertí i Lluïsa Cunillé, ha
decidit compartir aquesta fi-
ta vital amb el públic, l’aliat
natural durant tots aquests
anys de teatre.

Però Et diré sempre la veritat
no és un repàs més o menys
sincer a una carrera sòlida.
L’opció presa pel triumvirat
Homar - Albertí - Cunillé és
una altra: una reflexió iròni-
co-sentimental sobre l’ofici
de l’actor. La saviesa de l’ex-
periència –frase feta per la
dramaturga– és per a Homar
un mitjà més per assolir l’ú-
nica finalitat del còmic: en-
tretenir, emocionar i desper-
tar el públic.

Més que un passeig per la
seva biografia professional,
aquest muntatge –amb el
segell inconfusible de la co-
mèdia minimalista d’Alber-
tí– és una classe magistral
d’un actor que és serena-
ment conscient de la madu-
resa d’un quart de segle d’a-
prenentatge. Un assaig dra-
matitzat sobre els mecanis-
mes que han perpetuat un
ofici i el resguarden de l’atac
inmisericorde de la realitat

virtual. En aquest context la
sinceritat està subordinada a
la seva eficàcia dins del
plantejament teòric de la
funció. L’espectador que
busqui una confessió en ca-
nal es trobarà en l’espectacle
equivocat. Veritat i mentida
tenen aquí el mateix valor.
Només serveix la capacitat de
convèncer, de fer creure que
tot és veritat, encara que si-
gui mentida.

Homar es fa acompanyar
per molts dels personatges
que han sigut seus durant la
seva llarga carrera (Leonci,
Alceste, Jean, Fígaro, Mane-
lic, Timon, Valmont, Sol-
ness...). Imperceptiblement,
la veu d’aquestes ombres de
la ficció es fonen amb la seva
en un discurs únic que flueix
magistralment per l’evoca-
dor espai nu del Lliure de
Gràcia. Si la veu és un Levia-
tan, el gest pertany solament

al millor Homar, fins i tot
amb moviments estudiats
per subratllar certa irònica
autocrítica. Detalls que de-
mostren que Homar es co-
neix i accepta que els altres

el reconeguin fins i tot en els
tòpics acumulats. Un assaig
còmplice sobre un actor, a
qui Homar interpreta amb el
talent regalat a gairebé tots
els seus personatges.

C I N E M A

‘Emperor’s Club’

Poetes zombis
Toni Vall

‘Emperor’s Club’. Director: Michael
Hoffman. Guió: Neil Tolkin, basat en

la novel·la ‘The Palace Thief’,

d’Ethan Canin. Fotografia: Lajos
Koltai. Música: James Newton
Howard. Intèrprets: Kevin Kline,
Steven Culp, Embeth Davidtz. EUA,

2002.

Joventut, diví tresor. Quin tòpic tan en-
tranyable. D’un tòpic entranyable i suat
com aquest han sortit films amb certa dis-
tinció, com ara El club dels poetes morts, que fa
uns deu anys va suposar una petita fita ci-
nematogràfica, sobretot per als joves d’ar-
reu que s’identificaven amb els del film de
Peter Weir i admiraven els esforços didàctics
del professor que interpretava un esforçat
Robin Williams.

La comparació d’ Emperor’s Club amb el
film de Weir és inevitable i no deixa en gaire
bon lloc aquesta pel·lícula protagonitzada
per un Kevin Kline que supera en tot mo-
ment el context que l’envolta. No crec que
tingui massa sentit rodar films tan ingenus
i, sobretot, de missatge tan periclitat com
aquest.

L’etapa educativa de l’ésser humà ens
marca per a tota la vida i ens deixa vivències
i ensenyances que no oblidem mai. Aquesta
edat de la vida és la que intenta modelar el
professor de literatura que protagonitza el
film. Les ensenyances a l’entorn de les situ-
acions i personatges del Juli Cèsar de Sha-
kespeare i les civilitzacions antigues servei-
xen per introduir els alumnes a l’apassio-
nant i immens territori de la gran cultura
alhora que serveixen de metàfora d’iniciació
a la civilització.

Molt reveladora de l’esperit tirant a ranci
del film és l’escena en què el professor es
reuneix amb el pare del seu alumne més
conflictiu, que li diu que la seva feina no és
modelar el seu film sinó ensenyar-li coses. És
llavors quan l’espectador s’adona que el su-
posadament modèlic professor té més de
pesat que de col·lega.

“No surti del camí”, li diu a un noi que
camina per sobre l’herba, “L’hi dic pel seu
bé”, afegeix. És una mica trist que a aquestes
altures de la pel·lícula, hi hagi algú que
caigui en aquest tipus de bestieses que no
només no tenen cap sentit sinó que posen
nerviós per la seva intolerable absurditat i
tronat didactisme.

Més enllà d’això, ni tant sols la sempre
ajustada creació de Kevin Kline serveix per
justificar la visió d’un film que cau en el ri-
dícul amb assídua habilitat i amb notables
problemes en la mesura del sucre. No sé què
opinaria Juli Cèsar de tot plegat, però Bru-
tus ja s’hi hauria encarnissat.

.............................
Quatre milions de dòlars
per l’autobiografia de
Woody Allen
Redacció
NOVA YORK

El director novaiorquès
Woody Allen demana 4
milions de dòlars per les seves
memòries, que encara no ha
escrit. Tot apunta que cobrarà
de l’editorial Penguin 3
milions de dòlars pels drets de
la seva autobiografia, i
s’afegirà un milió més per
permetre la venda i difusió
del llibre a altres països
anglosaxons.
El món editorial considera
que aquestes memòries
tindran una molt bona
acollida per part del públic ja
que serà ell mateix qui relati
els seus secrets, tabús i la seva
tempestuosa i agitada vida
amorosa, per la qual han
passat actrius com Diane
Keaton o Mia Farrow.

.............................
Ainhoa Arteta obre el
Festival Internacional de
Música de Granollers
Redacció
GRANOLLERS

El Festival Internacional de
Música de Granollers
comença demà diumenge i
s’allargarà fins el diumenge
14 de desembre. En aquesta
edició el tema de la pau és
l’eix vertebrador del
certamen, a partir del qual
s’invita a reflexionar a través
de la música.
La soprano basca Ainhoa
Arteta serà l’encarregada
d’inagurar el festival i
l’acompanyarà el britànic
Roger Vignoles al piano.
Presentaran un programa
dividit en dos blocs. En la
primera part interpretaran
peces del barroc italià i
d’inspiració francesa, i en la
segona s’inclouen diverses
mostres de cançó espanyola,
amb composicions de Ferran
Obradors, Enric Granados i
Joaquín Turina.

.............................
El Jove Teatre Regina
celebra el quinzè
aniversari
Redacció
BARCELONA

El Jove Teatre Regina de
Barcelona fa 15 anys i ho
celebra amb una adaptació de
Hadi Kurich, Els set contra Tebes
i Antígona, un muntatge en
català basat en dues obres
d’autors clàssics, Els set contra
Tebes d’Èsquil i l’ Antígona de
Sòfocles. A banda de fer-ne
l’adaptació, Hadi Kurich
també dirigeix aquest
muntatge. En la posada en
escena és important el joc de
llums, de transparències i de
nivells, l’espai escènic serà
molt abstracte i minimalista.
L’obssesió de Kurich és recrear
i expressar els rituals del món
grec.


