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Marlango ofereix un concert en la
nova carpa del recinte del Fòrum

100 INVITACIONS

El Club del Lector organitza la preestrena i regala 208 entrades

‘El perro mongol’, el retrat
d’una família de nòmades

PROJECCIÓ EXCLUSIVA

33 Un fotograma d’El perro mongol, la pel.lícula que preestrena el Club del Lector.
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El Club prepara una altra nit de ci-
ne de qualitat i sensibilitat. El perro
mongol, de Byambasuren Davaa, és
una entranyable aproximació al
món dels nòmades mongols. Tradi-
cions, supersticions i relacions fa-
miliars són els eixos d’una pel.lícu-
la que ha rebut excel.lents críti-
ques en els festivals.

Nansal, la filla gran d’una
família de nòmades mongols, s’en-
capritxa d’un petit gos abandonat
que troba en una cova. Però quan
el porta a casa, el seu pare té por
que l’animal porti mala sort. Creu
que podria ser un descendent dels
llops. Malgrat les ordres rebudes
del seu pare, Nansal es queda amb
el cadell.

El perro mongol és un compendi

de tradicions, especialment de l’an-
tic vincle que existeix entre l’home i
el gos a Mongòlia i la creença en la
reencarnació. Però la pel.lícula
també relata les transformacions del
país i la seva lenta entrada en el món
modern.

Byambasuren Davaa va dirigir fa
dos anys La historia del camello que
llora (pel.lícula preestrenada pel
Club del Lector). Era una altra en-
tranyable història dels nòmades a
Mongòlia que narrava, amb un
aplaudit minimalisme artístic, les
aventures d’una família que posava
en marxa un ritual musical perquè
una camella no rebutgés la seva cria
després d’un part difícil. El docu-
mental va ser un gran èxit en els cir-
cuits del cine subtitulat.

El Club del Lector organitza la
preestrena exclusiva d’El perro
mongol en versió original. La cita
tindrà lloc el 20 de setembre vi-
nent, a les deu de la nit, al Verdi
Park. Hi ha en joc 104 invitacions
dobles (208 localitats).

q FITXA DE PARTICIPACIÓ
Els socis interessats en la proposta
tenen dues opcions de participa-
ció: trucar al telèfon 806.11.77.03 o
enviar un SMS al 5522 amb la pa-
raula clau Club3 (espai) i el nom
complet. Hi ha temps fins a aques-
ta mitjanit. A l’instant sabran si
han guanyat. El premi es recollirà
els dies 19 i 20 de setembre a La Bo-
tiga (Bailèn, 86), de 9.30 a 14 i de
16 a 18 hores.

L’actriu i cantant Leonor Watling
és aquests dies a Barcelona. Va arri-
bar dimarts passat per presentar
en roda de premsa la pel.lícula
Salvador, de Manuel Huerga,
en què interpreta Montse
Plaza, l’amor de Salvador

Puig Antich. Aquesta nit, els socis
que assisteixin a la preestrena del
film la podran veure en persona. I

demà, amb la resta de membres
del grup Marlango, oferirà un
concert al nou Espai Movistar
del Parc del Fòrum, en què

anirà desgranant les cançons que
componen l’últim disc d’aquesta
formació madrilenya: Automatic
imperfection.

Marlango arriba a Barcelona
amb l’experiència d’una gira de
gairebé un any, que els ha servit
per polir l’execució de totes les pe-
ces. La banda Second també estarà
a l’escenari de la carpa.

El Club ofereix als socis un total
de 50 invitacions dobles per al con-
cert del 15 de setembre, a les 21.30
hores. Els interessats tenen dues
opcions de participació: trucar al
telèfon 806.11.77.04 o enviar un
SMS al número 5522 amb la parau-
la clau Club4 (espai) i el nom com-
plet. Hi ha temps fins a aquesta
mitjanit. Els concursants, que sa-
bran a l’instant si han resultat afor-
tunats, s’hauran de presentar di-
rectament a les taquilles de l’Espai
Movistar poc abans de l’inici de
l’esdeveniment.

CRÍTICA DE TEATREb

‘TENNESSEE’, una mirada amarga

DIRECCIÓ I ADAPTACIÓ Xavier Albertí
ESTRENA 7 de setembre
TEATRE Romea

Al director i autor Xavier Albertí
li agrada acostar-se a grans perso-
nalitats de la creació contem-
porània, recrear-los i oferir-ne a
l’espectador un perfil suficient,
tant personal com de la seva
obra. Ho va fer amb Jaime Gil de
Biedma (Más extraño que el pa-
raíso), Pier Paolo Pasolini (PPP) i
Terenci Moix (El pes de la palla). I
ara la seva elecció és el drama-
turg nord-americà Tennessee
Williams (1911-1983), un perso-
natge complex, que va viure l’èxit
i l’oblit, una criatura turmenta-
da, esquiva en més d’un moment
i amarga en altres.

Albertí, que és en escena l’alter
ego del dramaturg, i així es diri-
geix al públic per explicar-li algu-
nes de les circumstàncies que van
marcar el dur viatge de l’autor
d’Un tranvía llamado deseo. El di-
rector ha bussejat en l’etapa final
de Williams i s’acosta a títols
d’aquesta època, com ara A un
bar d’un hotel de Tòquio, No puc
imaginar el demà, Una anàlisi per-
fecta feta per un lloro i El quadern
de Trigorin, totes escrites entre els
anys 1966 i 1980. A més, utilitza
passatges de les seves memòries
(1975).

El material, doncs, que s’utilit-
za en el muntatge és d’un Wi-
lliams crepuscular, dolgut per
l’oblit en què ha caigut. L’amar-
gura i la soledat del dramaturg
estan a l’escenari del Romea i Al-
bertí les ha sabut manipular en el

bon sentit i acostar-nos preci-
sament a aquells moments i a
aquelles circumstàncies de
l’autor. En les primeres inter-
vencions d’Albertí/Williams hi
ha una bona dosi d’humor
sarcàstic molt concentrat que
després, a través de la repre-
sentació de fragments de les
obres citades, s’anirà diluint.
Però finalment el Tennessee
Williams que queda al Romea
és un personatge dolgut.

Pel que fa als intèrprets se’ls
ha de posar bona nota a tots:
Mont Plans, Roser Camí, Jor-
di Collet, Ricard Borràs, Nora
Navas i el mateix Albertí, que
també s’atreveix amb el piano.
En la funció que jo vaig veure,
Albertí pecava de projectar poc
la veu i abusar d’un to intimis-
ta, difícil en un espai com el
Romea. Però, insisteixo, a Ten-
nessee hi ha un excel.lent tre-
ball global dels actors. I s’ha de
ressaltar l’esplèndida escena
de Mont Plans, en el primer
text representat, i la convin-
cent actuació de Roser Camí,
que sens dubte és un dels
grans al.licients d’aquest es-
pectacle.

¿Convenç del tot la repre-
sentació del Romea? Diria que
no, basant-me en el fet que li
falta emoció, entrar per aques-
ta via en l’espectador. Hi ha
moltes coses bones en l’obra,
recomanable sens dubte, però
el seu caràcter documental
s’imposa a qualsevol tipus de
passió, de commoció entre el
públic.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
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