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Segons la llei de protecció de dades perso-
nals, tens dret a accedir a les teves dades,
cancel·lar o rectificar-les mitjançant comuni-
cació dirigida a Premsa Catalana. Departa-
ment de Màrqueting (carrer Consell de Cent,
425, 4a planta. 08009 Barcelona).

Nota important: els premiats cal que vinguin
a buscar el premi al nostre diari. En el cas
que no fos possible, pagarien les despeses
d'enviament.

Nom i cognoms ..........................................................................................................

Adreça .......................................................................................................................

Ciutat ................................................................ Província ........................................

Codi postal........................... Data de naixement: ................................... Sexe ..........

Telèfon ...................................... E-mail ....................................................................

Butlleta de participació en el concurs

ELS MILLORS DIRECTORS

Concurs
ELS MILLORS DIRECTORS

Aquest mes de juny, TCM (Digital + i
xarxes per cable) centra una part molt
important de la seva programació en
un cicle dedicat als grans directors de
cinema. Cada dia del mes està dedicat
a un conegut director de cinema amb
l'emissió de moltes de les seves
pel·lícules més representatives, i això
ens permetrà explorar el treball i el
talent de 30 autèntics genis cinema-
togràfics com Alfred Hitchcock, John
Huston, Martin Scorsese i Steven Spiel-
berg, entre d'altres.

El diari AVUI i el canal
TCM sortegen vint lots
amb dos DVDs cadas-
cun que contenen les
edicions especials en
castellà de 2 discos de
“El color púrpura” i
“Cantando bajo la llu-
via”. Per participar-hi
només cal que omplis
la butl leta amb les
teves dades i l’enviïs
abans del 29 de juny
al CONCURS ELS
MILLORS DIRECTORS
(carrer Consell de
Cent, 425, 4a planta.
08009 Barcelona). La
llista de guanyadors
sortirà publicada el
dijous dia 1 de juliol.(c
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‘Plou a Barcelona’

El Senyor Esteve
baixa al Raval

Juan Carlos Olivares

‘Plou a Barcelona’, de Pau Miró. Direcció: Toni
Casares. Escenografia: Max Glaenzel i Estel Cristià.
Vestuari: Marta Rafa. Il·luminació: Kiko Planas.
Intèrprets: Alma Alonso, Alex Brendemühl, Carles
Martínez. Barcelona, Sala Beckett.

Als anys vuitanta els urbanistes municipals van traçar una
línia al Raval. Una columna vertebral d’aire, llum i cultura. Pau
Miró ha situat la seva obra Plou a Barcelona en aquest espai
compartit, en la doble realitat del vell Raval i la seva població
històrica, i els nous visitants, atrets pels relluents artefactes
culturals.

Lali, la seva protagonista, és una jove prostituta que busca els
seus clients a les portes de la universitat i els museus, es cola a
les classes, col·lecciona aforismes i rimes, i s’emociona davant un
quadre lleig. Lali, mantinguda per un xulo, i cos triat per un lli-
breter d’aspecte vulgar mentre la seva dona agonitza a l’hospital.

Entre tots els pigmalions possibles, l’autor va triar un llibreter.
La clau a tota una altra vida per a la prostituta no és un professor
universitari, un galerista, estudiant o director d’un centre cultu-
ral. David és un vell personatge barceloní. És un dels hereus del
Senyor Esteve de Rusiñol, un petit botiguer que es guanya la vida
venent prosa i rima. Com ajusta aquest home la seva manera
d’entendre la vida a una situació no convencional, com regula la
seva doble moral, és l’aspecte més interessant de l’obra i la pauta
que condueix Plou a Barcelona a un final tan serè com lògic. Encara
que l’autor intenta despistar el públic amb falsos cimbells, tot
condueix a una resolució que assumeix amb naturalitat el ca-
ràcter d’una ciutat creada per mercaders.

La direcció de Toni Casares ha optat per un ritme fluid, natu-
ralista, atent a la versemblança dels tres personatges. Un objectiu
que es compleix en el filtre gris que acompanya tota la interpre-
tació de Carles Martínez (David) i en la normalitat d’Alma Alonso
(Lali), lluny de qualsevol temptació almodovariana, encara que
poc o molt tècnica en les emocions extremes. L’únic que cau en
una innecessària caracterització és Alex Brendemühl (Carles).

D A N S A

‘Salvatge cor’

Art de
Dionís
Bàrbara Raubert Nonell

Lapsus Dansa

‘Salvatge cor’

Ballarins: Alexis
Eupierre i Àngels
Margarit. Poesia:

Albert Roig. Músics:

Krishoo Momthex i

Marc Egea. Vídeo:

Dionís Escorsa.
Barcelona, Teatre

Artenbrut. 10 de

juny.

Una trobada palpitant
de cors desbocats orques-
trada per l’Albert Roig no
deixa indiferent, ja que la
sensualitat de la seva poe-
sia queda desbordada per
l’autosatisfacció del poe-
ta, que –tan ben acompa-
nyat com està amb mú-
sics, ballarins i artistes
plàstics– no deixa veure el
motiu d’aquesta festa.

En canvi, els vídeos de
Dionís Escorsa són remar-
cables per la seva poesia i
per la manera com utilitza
les animacions, mig ama-
gades entre ombres. Les
seves imatges, filmades en
espais on sembla que no
hi passi res, però manipu-
lades posteriorment o
animant els objectes en el
procés d’enregistrament,
ens obren una dimensió
de la realitat profunda i es
nota que són fruit de la
paciència, l’observació de-
tinguda, una sensibilitat
extrema i una voluntat de
traspassar les fronteres de
la visió superficial, ja sigui
veient el sexe a través d’un
microscopi o parlant de la
mort amb humor.

Al seu costat, la dansa
queda en un pla decora-
tiu, en aquest espectacle,
tot i la dolçor d’Àngels
Margarit –amb els seus
desplaçaments de rèptil i
els moviments misterio-
sos de cadascuna de les
parts del seu cos– i la for-
ça i convicció d’Alexis Eu-
pierre, dues figures de la
dansa contemporània ac-
tual.

Per alguns, pot semblar
una obra total; per d’al-
tres, la suma de les parts
és inferior a les parts en
qüestió.


