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‘En el cuarto de Vanda’, de Pedro Costa, és un dels films que es podrà veure al Festival Portuguès

El Festival Portuguès presenta la tercera edició després de dos anys de celebrar-se a Londres

Portugal s’instal·la a Barcelona
Toni Vall
BARCELONA

D
emà co-
mença el
Festival
Portuguès,

que a través del ci-
nema, el videoart, la
música i la gastro-
nomia vol difondre la
cultura portuguesa.

Enguany se celebra la terce-
ra edició d’aquest festival iti-

nerant que els dos primers
anys va tenir lloc a Londres i
l’any vinent a París. “Hem de-
cidit portar el festival a Barce-
lona perquè és una de les ca-
pitals culturals europees més
importants”, explica Dinis
Guarda, codirector de l’esde-
veniment, que organitza l’as-
sociació i productora Núme-
ro/Opio.

El festival tindrà diversos
fronts oberts des de demà i
fins al dia 30 d’aquest mes.
D’entrada l’Iguapop Gallery
acull a fins el 28 una progra-
mació d’arts visuals i multi-
mèdia dels nous creadors
portuguesos. El Sónar oferirà

dijous les actuacions de Micro
Audio Waves, DJ Expander i
Bullet, tres formacions portu-
gueses de música electrònica.

Però el nucli més intens del
festival és la programació de
cinema. Del 18 al 23 els cine-
mes Verdi Park projectaran on-
ze llargmetratges d’entre el
més destacat de la producció
dels directors portuguesos mo-
derns. També es podrà veure
una selecció de curtmetratges i
de films d’animació.

Els directors del festival ad-
meten que les dimensions de la
indústria cinematogràfica por-
tuguesa és de raquítiques pro-
porcions, però Nuno Figueire-

do, l’altre codirector, considera
que el cinema portuguès ha
canviat molt en els últims anys
i per això volen que el cicle del
Verdi Park “reflecteixi el canvi
experimentat en els últims
anys, així com ensenyar la tra-
dició del nostre cinema”. Fi-
gueiredo afegeix: “Es fa estrany
afirmar que existeix un cinema
portuguès perquè els directors
no se senten còmodes amb
aquesta etiqueta”. Així les co-
ses, només Manoel de Oliveira
gaudeix de cert ressò interna-
cional, però altres directors (re-
presentats al festival) com Pe-
dro Costa i Teresa Villaverde
tenen també coses a dir.

T E A T R E

‘Buits’

Sentiments ‘kitsch’
Juan Carlos Olivares

‘Buits’, de Toni Martín. Direcció: Lurdes Barba.
Escenografia i vestuari: Meritxell Muñoz.
Il·luminació: Josep Maria Cadafalch. Intèrprets: Carme
González, Oriol Genís, Míriam Alamany, Laia Martí,
Climent Sensada. Barcelona, Teatre Tantarantana.

Incomunicació, mentides, soledat i el desig com a bàlsam i
la multiplicació del triangle com la forma geomètrica que ho
resumeix tot. Podria ser La ronda de Schnitzler, però Buits,
l’explícit títol del text de Toni Martín, li deu més a la redefi-
nició que va fer Fassbinder del melodrama clàssic filmat per

Douglas Sirk. El director alemany va recollir tots els tòpics
hollywoodians del melodrama elegant dels anys 40 i 50 i els va
situar sota la crua llum d’un autor atret per les passions ex-
tremes, tant en la conducta humana com en la seva expressió
estètica.

En aquest univers s’han de situar les peripècies kitsch dels
cinc protagonistes de Buits, immersos en catastròfiques histò-
ries sentimentals, antiherois de la desesperança emocional,
amb la burgesa insatisfeta i alcoholitzada com a glamurós
prototipus que somia –com els fantasmes de Fassbinder– amb
un món eròtico-maternal com a treballadora en una cadena de
producció de conills mecànics.

Lurdes Barba ha reforçat aquesta estètica amb una direcció
d’escena i d’actors que emfasitza la irrealitat dels personatges,
el seu valor com a clixé de gènere. L’acurada posada en escena
–amb excel·lents resultats d’escenografia i il·luminació en les
limitades possibilitats del Tantarantama– evita la identificació
emocional i subratlla el costat irreal del text, la seva veritable
personalitat com a voluntariós exercici d’estil d’un gènere
immortal.

.............................
35 espectacles al
Festival de Trobadors i
Joglars de Granollers
Efe
GRANOLLERS

El dia 16 de juny, amb una
actuació de Jaume Sisa,
arrenca una nova edició del
Festival de Trobadors i Joglars
de Granollers, la tercera en la
seva edició comarcal, que fins
al 31 de juliol oferirà 35
espectacles en 15 municipis
del Vallès Oriental. L’oferta
inclou música tradicional
cançó, gospel, poesia, recitals,
romancers i teatre, amb cites
destacades com les Yuri
Mikhaïlixenko amb un
espectacle de teatre musical
sobre cosmonautes, Mala
Rodríguez presentant el seu
nou disc, Lídia Pujol, Víctor
Valls i Jordi Rallo amb música
sefardita, la segona trobada
de romancers, amb la
participació de romancers
d’Andalusia o l’italià Maurizio
Martinotti. Trobadors i Joglars
també ha programat els
espectacles Matacerdos,
d’Albert Pla, Diego Cortés i
Judit Farrés; (No) en el nostre
nom, de Jordi Dauder; o La nit
del chango, amb Che Sudaka.
Els municipis de Canovelles,
Cardedeu, Granollers,
l’Ametlla, la Roca, les
Franqueses, Lliçà d’Amunt,
Mollet del Vallès, Montmeló,
Parets, Sant Celoni, Sant Feliu
de Codines, Santa Maria i Sant
Esteve de Palautordera i
Vallromanes participen en
aquesta edició del festival.

.............................
James Levine no dirigirà
al Palau de la Música
Redacció
BARCELONA

Uns problemes de salut que
l’obliguen a fer repòs absolut
són la raó per la qual James
Levine no podrà dirigir
dilluns vinent el concert de
cloenda de Palau 100. En lloc
seu, actuarà al capdavant de
l’Orquestra Filharmònica de
Munic el director rus Andrei
Boreiko, que a partir de la
temporada que ve assumirà la
titularitat de la Simfònica
d’Hamburg. El programa
previst també ha patit
modificacions i, en lloc de
Grand Bamboula de Charles
Wuorinen, s’oferirà el poema
simfònic Les facècies de Till
Eulenspiegel, de Richard
Strauss.

.............................
Nou concert de Bunbury
a Barcelona
Redacció
BARCELONA

Amb les entrades del concert
del proper dia 5 de juliol ja
exhaurides, Enrique Bunbury
ha anunciat un nou concert al
Palau de la Música, el dia 6
(21.30 h). Avui mateix es
posen a la venda les entrades
d’aquesta actuació.


