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◆ E S P E C T A C L E S ◆32
A V U I

dilluns

11 de març del 2002

dissabte 16 de març a les 19 h

Dvorák: En el reialme de la natura op. 91. D'Indy: Simfonia per a piano i orquestra.
Copland: Appalachian Spring. Suite. Debussy: La Mer.

Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya

Jorge Mester, director
Gerhard Oppitz, piano

el diari A V U I convida a l’Auditori:
Si vols participar en el sorteig de 2 en-
trades, només cal que truquis al 906
422 343* a qualsevol hora del dia
(s'accepten trucades fins a les 10 del
matí del dia 12/3).
*Només per a majors de 18 anys. Preu de la trucada 0,81 e/minut, IVA
inclòs.

La llista de guanyadors la publicarem el dia 13 de març. Els
guanyadors caldrà que passin a recollir les entrades a les
oficines comercials del diari AVUI (carrer Consell de Cent,
425, 4a planta) a partir del dia 13 de març. L'horari, excepte
festius, és de 10 a 14 i de 16 a 18 hores, llevat dels diven-
dres, que és de 10 a 14 h.

FRANCESC MELCION

‘Refugiats’ critica la manipulació grollera de la informació per part del poder

T E A T R E

‘Refugiats’

Botons
d’argent

Francesc Massip

‘Refugiats’, de Sergi Pompermayer.
Intèrprets: Anna Ycobalzeta, Frank
Capdet, Fèlix Pons, Òscar Intente, Cacu
Prat, Carme González, Josep Julien,
Paco Valls, Marc Homs Vallès.
Escenografia: Paco Azorín. Vestuari:

Anna Rodríguez-D.Plana. Il·luminació:

Kiko Planas. Imatge: Cesc Gay.
Direcció: David Plana. TNC, Sala

Tallers, 7 de març.

Segona peça del dramaturg Pompermayer, a
cinc anys de la primera (Zowie, Lliure 1997), igual
d’inquietant, amb més humor i amb similar
lleugeresa i inconcreció. El tema és punyent i de
dolorosa actualitat: la realitat repugnant de la
guerra i la no menys repugnant manipulació
mediàtica que aconsegueix de convertir en veritat
el sedàs ple de sediments interessats amb què els
mitjans filtren aquella realitat. L’inici de l’espec-
tacle és d’una rara intensitat que fa presagiar una
denúncia de calat, a la manera d’aquell intens i
torbador muntatge de Moma Teatre, Nascuts cul-
pables (Lliure 2000), que imita sense embuts: l’in-
tèrpret, d’esquena al públic i en penombra, aboca

el seu esgarrifós testimoni que l’espectador se-
gueix en un primer pla del seu rostre projectat
sobre una gran pantalla de fons. És el relat d’una
adolescent situada a la banda de la població cas-
tigada per un dictador que ha abocat el país al
macabre ritual de l’extermini del dissident, que
explica amb pèls i senyals, bé que amb juvenil
inconsciència, la dura experiència de la confla-
gració, amb vexacions i violacions incloses. És
una obertura imponent, pronunciada per l’actriu
revelació d’aquest muntatge: Anna Ycobalzeta,
que només recordem en una fugaç intervenció en
un espectacle del mag Hausson (El misteri de l’es-
toig xinès). Doncs bé, el seu monòleg inaugural és
d’una expressivitat i d’una naturalitat sorpre-
nents. La peripècia ulterior mostra els clarobs-
curs del personatge, a qui la brutalitat de la lluita
ha endurit fins a la crueltat i la indigència l’ha
abocat a bescanviar favors sexuals per una mise-
rable xocolatina. Escenes escabroses que Ycobal-
zeta resol amb descarada decisió i amb l’aplom
que li atorga el seu desinhibit domini de l’esce-
nari. Assistim a l’afusellament d’un nen i d’un

ancià, morts que
són expoliats amb
indiferència pels
soldats o pels in-
trèpids càmeres
d’una televisió; as-
sistim a una fogosa
fel·lació que es
transforma en
mossegada; assis-
tim, sobretot, al
desenvolupament
d’un d’aquests vo-
mitius concursos
televisius en for-
mat de reality show
capaços d’explotar
la misèria i la
guerra fins a l’ex-
trem de provocar
una esgarrifosa
tragèdia només
per apujar els ín-
dexs d’audiència.

Tot plegat, però,
s’exposa des de

l’obvietat més elemental i vagant, en un mun-
tatge de vocació didàctica per deslletar adoles-
cents i per fer caure la bena dels ulls més ingenus.
Una crítica oportuna, perquè assenyala amb el
dit la trampa més sinistra que pateixen les de-
mocràcies occidentals, tutoritzades per uns po-
ders desvergonyits que manipulen grollerament
la informació i eliminen la capacitat de decisió de
la gent a través d’un calculat dirigisme mediàtic.
Però l’anàlisi és tan evident i sense subtilesa, que
el dit acusador acaba per no furgar a fons la fe-
rida, amb el perill que hom es quedi només en els
brillants botons d’argent que galonegen els pro-
tagonistes.

C I N E M A

‘Sexy Beast’

Un gos
verd

Toni Vall

‘Sexy Beast’ Director: Jonathan Glazer.
Guió: Louis Mellis i David Scinto.
Fotografia: Ivan Bird. Música: Roque Baños.
Intèrprets: Ray Winstone, Ben Kingsley, Ian
McShane. Gran Bretanya, Espanya; 2000.

La cinematografia britànica, rica en propostes
estimulants i a contracorrent des dels inicis del
setè art, va acumular en dues dècades (50 i 60) al-
gunes de les seves troballes més apreciables: les
produccions de l’Ealing i sobretot el Free Cinema.
Hi havia en aquell cinema alguna cosa de revolu-
cionària, una llibertària bogeria que els permetia
trencar amb la narració clàssica i investigar per
terrenys molt més relliscosos. Una certa anarquia
es desprenia d’aquelles pel·lícules, un moderat
histerisme visual. Eren films crispats, plens de di-
àlegs altisonants, gens complaents per a l’espec-
tador. Aquest Sexy Beast que ens ocupa exhibeix
algunes d’aquelles troballes, si bé és cert que pas-
sats pel sedàs d’una determinada manera de con-
cebre la (post)modernitat cinematogràfica, capaç
de sobreexcitar qualsevol.

Encaparrat des de bon principi per sorprendre
l’espectador amb mil i una excentricitats i pujades
de to, Jonathan Glazer teixeix una estranya histò-
ria criminal que, amb el cor a la mà, costa d’en-
tendre. El volgut cripticisme de la història no juga
gaire a favor del film, li falta, doncs, la capacitat
estètica d’un Lynch o un Cronenberg. Per enten-
dre’ns, el que aconsegueix Lynch amb Mulholland
Drive –és a dir, fascinar malgrat l’opacitat del
missatge– és el que li falta a Sexy Beast. En el sentit
literari, però sobretot en l’estètic, és on més s’as-
sembla al Free Cinema, però aquest referent, més
que una certesa, és una sensació, una intencionada
mirada al passat. Cal destacar la recuperació d’Ian
McShane i l’entregada composició de Ben Kingsley
en la pell d’un personatge odiós que li pot pro-
porcionar el seu segon Oscar (l’actor, que ja va
guanyar com a protagonista de Gandhi, opta ara a
l’estatueta com a millor secundari).

Coproducció entre Gran Bretanya i Espanya, no
seria d’estranyar si Sexy Beast estigués signat per
Abel Ferrara. El realitzador de Nova York no li
hauria fet fàstics a aquest guió, espurnejant d’en-
giny, crispat com un film de Welles, més estrany
que un gos verd.


