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Joan Tort
LLEIDA

La Mostra de Cinema Llati-
noamericà de Lleida home-
natjarà en aquesta edició el
veterà cineasta Carlos
Saura, que rebrà el premi
honorífic del certamen, en
què es projectaran 145
films durant una setmana.
Destaquen com a nous
apartats les propostes in-
fantils i les pel·lícules sobre
aquesta zona del món fetes
per realitzadors estrangers.

La secció oficial de la dot-
zena edició de la Mostra in-
clou divuit films, cinc fora
de concurs, i el jurat estarà
presidit per l’actriu Sílvia
Marsó. En aquesta secció
destaca l’acord amb RTVE
pel qual l’ens públic adquiri-
rà els drets d’una d’aquestes
pel·lícules per un valor
mínim de 60.000 euros. Es
mantenen les seccions de
documentals, curtmetrat-
ges, publicitat, escoles de ci-
nema, els Goya llatinoame-
ricans i el país convidat, que
enguany és el Brasil. La
zona de culte es dedicarà a
Historias para no dormir,
de Narciso Ibáñez Serrador,
i les retrospectives es dedi-
quen a la productora Pata-
gonik Film Group i, sobre-
tot, al ja esmentat Carlos
Saura. A més de projectar
els seus millors films, s’han
organitzat dues exposicions
inèdites de Saura: una de fo-
tografies del mateix realit-
zador i una altra dels seus
story boards. El premi
Ángel Fernández Santos,
dedicat a persones que difo-
nen el cinema, recau en-
guany en el crític Jaume Fi-
gueras. El director de la
Mostra, Juan Ferrer, va des-
tacar que el cinema llatino-
americà manté la tendència
d’ensenyar la realitat social
de la seva gent, “herois que
ho són per sobreviure en
lloc dels que es dediquen a
salvar el món”. ■

Laveudesconeguda
L’actriu, guionista i directora francesa Agnès Jaoui debuta amb un
disc de sonoritats llatines i el fado, cantat en castellà i portuguès

Àlex Vicente
CORRESPONSAL. PARÍS

Agnès Jaoui segueix la tra-
dició de les actrius france-
ses que decideixen gravar
un disc, un pas a l’altra
banda de la frontera que sol
despertar suspicàcies.
“Sempre he estat conscient
que a França és molt difícil
passar d’una disciplina a
l’altra, tot i que en el fons no
són gaire diferents”, explica
la intèrpret, guionista i di-
rectora, coneguda per pel·lí-
cules com Para todos los
gustos i On connaît la chan-
son. “He fet cant líric des
dels 17 anys i durant molt
de temps vaig dubtar entre
el teatre i la música. Només
calia fer el pas mediàtic i fi-
nalment m’hi he atrevit”,
afegeix. “No veig per què no
hauria de fer-ho, si ara fins i
tot els futbolistes canten”.

El debut discogràfic
d’Agnès Jaoui es titula
Canta. No per casualitat, in-
clou temes propis que sem-
blen ancorats en el fado, el
flamenc i la tradició llatina,
així com alguna versió ben
coneguda, interpretats ín-
tegrament en castellà i por-
tuguès. El motiu d’aquests
estils no respon al boom
llatí a França, on tot el que
arriba del món hispanòfon
sembla que es rebi amb en-
tusiasme. “El que m’agrada
no sol estar de moda, però
per una vegada és així”.

Tot comença amb un vi-
atge ara fa deu anys a Cuba,
un país que mai li havia cri-
dat l’atenció. “La cultura de
l’Amèrica Llatina mai
m’havia atret, potser per la
literatura sud-americana,
tan barroca i mística, quan
jo sóc de gustos més anglo-

saxons”, explica. “En canvi,
Cuba em va fascinar. Cada
dia hi havia alguna cosa que
em feia plorar d’emoció”.

Autocrítica
L’edició de l’àlbum ha gene-
rat expectació i sorpresa a
França, on Agnès Jaoui gau-
deix d’un estatus d’autènti-
ca celebritat. Des de fa uns
dies, ha començat una sèrie
de concerts a la sala L’Euro-
péen de París, en un espec-
tacle on també inclou un
tema de Barbara i un altre
d’Édith Piaf. Tot i això, no té
previst escriure temes pro-
pis en francès. “Ho he in-
tentat, però el que em surt
és dolent. I prefereixo no fer

res fins que sigui bo. D’algu-
na manera, no he trobat el
meu registre com m’ha pas-
sat cantant en castellà”.

Els dubtes sobre el seu ta-
lent com a cantant es repe-
teixen al llarg de la conver-
sa. Abans d’enregistrar el
disc, va fer una gira per
comprovar si l’espectacle
tenia qualitat. “Volia verifi-
car que la resposta seria
bona. Tothom em deia que
tenia bona veu, però sem-
pre he sospitat que si em di-
gués Agnès Dupont ningú
m’hauria proposat fer un
disc”, explica. Entre les
seves inspiracions, cita la
infantesa a Tunísia, l’afició
del seu pare a la música por-

tuguesa i el redescobriment
del flamenc. Jaoui, de 41
anys, sempre havia pensat
que començaria a cantar
quan sobrepassés la seixan-
tena, per “imitar aquestes
dones grans que ho han vis-
cut tot”. Com ara alguns
personatges d’Almodóvar.
“Filma dones que no surten
a les revistes de moda”, diu
Jaoui, que ha inclòs al disc
una versió de Lo dudo, el
famós bolero que tancava
La ley del deseo. Després de
la gira de presentació de
Canta, Jaoui començarà a
escriure una nova pel·lícula
que rodarà el 2007 amb el
seu company, l’actor Jean-
Pierre Bacri. ■

Agnès Jaoui és, sobretot, una gran guionista, però no fa escarafalls a la interpretació ni a la direcció i, ara, a cantar ■ ROBERT RAMOS

Agnès Jaoui
presenta el seu
primer disc,
‘Canta’, a la sala
L’Européen, de
París

tecte del drama, va acarar la
indefugible malaltia termi-
nal ultimant el projecte i la
maqueta del nou Lliure. I és
el nou Lliure el que hauria
de dur a escena una obra
tan emblemàtica, en lloc de

rescat de les Alternatives.
Malgrat la dignitat del

muntatge del Versus, els qui
van veure Capvespre al jardí
(1990) sota la batuta de
Lluís Pasqual podran intuir
l’autèntica dimensió i dra-
matisme d’aquesta altra
peça de Gomis. Al fil de la
mar (1992) és un homenat-
ge al gran escenògraf i
home de teatre Fabià
Puigserver que, com l’arqui-

R
amon Gomis irromp
en l’Alternativa dels 70
amb una obra impres-

sionista de tons simbolistes
i clima txekhovià que mos-
tra el combat d’un artista
contra la mort amb les
armes de la creació. És un
text fet de subtileses que re-
quereix una producció amb
tots els ets i uts, condicions
que no es donen en la be-
nintencionada operació de

Crítica* teatre

Homenatge a Fabià Puigserver

FrancescMassip

perdre el temps obrint ano-
dines finestres.

El protagonista, un ex-
pressiu Climent Sensada,
conjura un càncer amb la
passió creativa en una casa
vora el mar que evoluciona
de la calma estiuenca a
l’amenaça hivernal. Una at-
mosfera que acompanya la
transformació dels perso-
natges. Un delicat i minuci-
ós pautat sonor configura el

clima de l’obra: el soroll del
mar, els rings de la porta, el
miolar del gat, la inquietant
remor d’una tempesta. Una
subtil columna sonora que
es confia únicament a un vi-
oloncel. La modèstia de re-
cursos impedeix que els di-
àlegs atenyin l’últim esclat
interior. Blanca Galí inter-
preta amb coratge l’abnega-
da companya de l’artista
que resisteix els cants de si-

rena que entona una impo-
nent Oriana Bonet, l’esnob
forastera que irromp a la
casa com una sotragada. In-
terpretacions, però, que no
irradien tota la llum, enllu-
ernadora o íntima, que els
personatges requereixen.

*
Al fil de la mar, DE RAMON
GOMIS. DIR.: MANUELA
LORENTE. VERSUS 22 DE MARÇ.

La modèstia de
recursos impedeix
que l’obra brilli
amb llum pròpia


