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Javier Bardem es transformarà en un home que espera l’amor ■ FRANÇOIS GUILLOT / ASP

Bardemen
tempsdelcòlera

L’actor protagonitzarà el traspàs al cine
d’una de les novel·les de García Márquez

Redacció
LOS ANGELES

Javier Bardem serà el pro-
tagonista de la versió cine-
matogràfica de la novel·la
de Gabriel García Márquez
El amor en los tiempos del
cólera. L’actor encarnarà el
personatge de Florentino
Ariza, l’home que va espe-
rar la seva estimada 51
anys, 9 mesos i 4 dies.

El sud-africà Ron
Harwood, guanyador d’un
Oscar el 2003 per l’adapta-
ció d’El pianista, és el guio-
nista de la pel·lícula, que
serà dirigida pel britànic
Mike Newell, realitzador de
Quatre bodes i un funeral i

de l’últim lliurament de
Harry Potter, El calze de foc.
Tots dos s’han atrevit amb
un text que fa anys que
volta per les productores de
Hollywood i que fins ara es
considerava inadaptable.

En canvi, hi ha altres
obres del Nobel colombià
que ja fa temps que es
poden veure a la pantalla,
com Crónica de una muer-
te anunciada, El coronel no
tiene quien le escriba, Un
señor muy viejo con unas
alas enormes i Eréndira,
basada en La triste historia
de la cándida Eréndira y su
abuela desalmada.

Javier Bardem, de 36
anys, va aspirar a l’Oscar

per Antes que anochezca i
era el protagonista de Mar
adentro, pel·lícula que va
obtenir l’estatueta com a
millor film estranger.

La seva carrera interna-
cional s’intensificarà amb
l’estrena de Goya’s Ghost,
de Milos Forman, on ha tre-
ballat amb Natalie Port-
man. El seu nom també ha
sonat per al rodatge de No
Country for Old Men, dels
germans Cohen.

Sens dubte, la creixent
fama de Bardem ha ajudat a
decidir-se els productors
dels estudis New Line de
Los Angeles per convertir-lo
en un enamorat en temps
del còlera. ■

realment una promesa
d’amor etern? Les emoci-
ons més profundes solen
expressar-se amb tòpics i
frases fetes, sense fixar-se
en l’autèntic calat de les pa-
raules. Un ús frívol dels
compromisos que ha donat
molt de joc a les trames de
suspens i al psychothriller.
Un gènere que Schimmelp-
fennig inclou en una obra
que es permet un alt grau
d’irrealitat. L’autor s’erigeix
en creador absolut barre-
jant gèneres, manipulant el
temps i l’ordre natural de
les escenes, dirigint com un
titellaire els seus personat-
ges. Una llibertat que agra-
eixen els directors d’escena,

L
a Sala Beckett, amb el
nou cicle dedicat al tea-
tre alemany contempo-

rani, consolida la seva imat-
ge de centre teatral seriós.
El cicle es va inaugurar amb
La dona d’abans, de Roland
Schimmelpfennig, autor
protagonista d’aquest cicle
amb tres estrenes. El públic
de Barcelona només ha tin-
gut un contacte previ amb
aquest dramaturg el 2002,
al Romea, en una versió del
teatre de Stuttgart de Die
arabische Nacht. És a dir, un
perfecte desconegut.

La dona d’abans parteix
d’una interessant premissa:
què passaria si alguna ve-
gada algú decidís creure’s
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El perill de les paraules d’amor
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que veuen la multiplicitat
de solucions que ofereix un
text tan ric i obert de possi-
bilitats com La dona
d’abans. Arribats a aquest
nivell, la versió de Thomas
Sauerteig té de positiu la in-
tegració de l’escenografia
en el discurs de la drama-
túrgia. El punt negatiu és
un repartiment que sembla
encara embrancat en el
procés d’absorció dels per-
sonatges. Una interpretació
que tempteja el text, sense
entrar de ple en el ric joc
teatral proposat.

*
La dona d’abans, SALA
BECKETT, 16 DE FEBRER.


