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Rigola proposa
una obra visual

NOVA OPORTUNITAT

Els socis tenen 960 invitacions per veure ‘The queen (La reina)’

Frears aborda les tensions
arran de la mort de Lady Di

PREESTRENA EXCLUSIVA

33 Helen Mirren, en el paper d’Isabel II, en una imatge de la pel.lícula que preestrena el Club.
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33 Rigola i els actors de l’obra, en la presentació del muntatge.

El Club del Lector segueix organit-
zant les preestrenes més esperades
de la temporada. Després de la pro-
jecció de Scoop, de Woody Allen, i
Infiltrados, de Martin Scorsese, els
socis podran veure The queen (La
reina), pel.lícula de Stephen Frears.
El llegendari director de Les amis-
tats perilloses i Cafè irlandès segueix
en plena forma. El seu nou film ha
estat reconegut al festival de
Venècia amb diversos premis. He-
len Mirren (magistral en el paper
d’Isabel II), Michael Sheen i James
Cromwell són els principals noms
del repartiment.

Tot comença l’1 de setembre de
1997. El món es desperta amb la
tràgica notícia de la mort de la
princesa Diana, una de les dones

més famoses del món. La princesa del
poble ha tingut un fatal accident a
París. Els britànics es queden glaçats.
Les portes del Palau de Buckingham
apareixen plenes de flors com a tri-
but a Lady Di. La família reial, apo-
sentada al castell de Balmoral, no
mou fitxa. Es manté estoica davant
de la reacció del seu poble. Segons
Tony Blair, que acaba de ser elegit
primer ministre, la gent necessita
consol. Quan Blair suggereix que un
funeral públic seria el més apropiat,
la reina s’enfada. El polític i Isabel II
no van pel mateix camí. La seva po-
pularitat, tampoc.

La pel.lícula de Stephen Frears es
recolza en un rigorós guió que es va
elaborar després de setmanes d’in-
vestigació. I tot plegat amb unes al-

tes dosis de tensió dramàtica. El re-
sultat final és una obra seriosa i in-
tel.ligent.

El Club del Lector organitza la
preestrena exclusiva de The queen
(La reina). L’esdeveniment tindrà
lloc el 9 de novembre, a les deu de
la nit, al cine Aribau. Estan en joc
480 invitacions dobles (960 locali-
tats). Els socis interessats tenen
dues opcions de participació: tru-
car al telèfon 806.11.77.04 o enviar
un SMS al 5522 amb la paraula
clau Club4 (espai) i el nom com-
plet. Hi ha temps fins a aquesta
mitjanit. Els concursants sabran a
l’instant si han resultat afortunats.
El premi es recollirà els dies 7 i 8
de novembre a La Botiga (Bailèn,
86), de 9.30 a 14 i de 16 a 18 hores.

Una nova proposta escènica arriba
al Teatre Lliure. Es tracta de Euro-
pean house (pròleg d’un Hamlet sense
paraules), creada i dirigida per Àlex
Rigola. El muntatge té com a pecu-
liaritat visual un escenari de tres
nivells, que representa una casa
seccionada verticalment que mos-
tra totes les habitacions. Hi viu una
família burgesa europea. Entre al-
tres actors, en el repartiment hi fi-
guren Pere Arquillué, Chantal Ai-
mée, Joan Carreras i Pere Eugeni
Font, tots ells habituals en els pro-
jectes del Lliure.

El Club del Lector d’EL PERIÓDI-
CO va oferir ahir localitats per qua-
tre euros per veure l’obra. I avui,
200 més. En aquest cas són per a la

funció de dijous, 2 de novembre, a
les nou del vespre, a la sala Fabià
Puigserver (plaça Margarida Xirgu,
1). Els titulars de la targeta de soci
poden aconseguir-les per aquest
preu trucant al telèfon 902.10.40.14

(Tel-Entrada) i a l’instant sabran si
han aconseguit l’opció de compra.
L’oferta es limita a un màxim de
dues butaques per targeta i l’im-
port indicat no inclou les despeses
de gestió.
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CRÍTICA DE TEATREb

‘EL PALAU DE L’ALQUIMISTA’,
un verdader festí d’imatges

AUTOR Josep Palau i Fabre
DIRECTORA Teresa Vilardell
ACTRIU Fina Rius
TEATRE Espai Brossa
ESTRENA 17 d’octubre

33 Josep Palau i Fabre.

Teresa Vilardell (directora), Fina
Rius (actriu) i Pep Parè (dra-
matúrgia) han conformat un es-
plèndid espectacle que està basat
en textos i poemes de Josep Pa-
lau i Fabre, nascut a Barcelona
l’any 1917. Es tracta d’un muntat-
ge d’una hora de durada que en-
tra per les orelles i pels ulls,
d’una gran qualitat, d’una exqui-
sida escriptura i feliçment inter-
pretat per l’actriu, acompanyada
en escena pels cants de Xavi Ba-
negas i la música d’Horacio Cur-
ti, que toca magistralment el sha-
kuhachi, un llegendari instru-
ment asiàtic.

El palau de l’alquimista és un
treballat recorregut per l’obra
d’un dels escriptors catalans més
prolífics i compromesos, amb
una àmplia obra com a poeta, as-
sagista i dramaturg. En aquest es-
pectacle es busca principalment
la dualitat, els contrastos, el que
hi ha al davant i al darrere del
mirall; i sempre des del com-
promís de l’autor amb la llengua
i amb la seva personal visió del
món. Temes com ara la guerra, el
vent o la música, figures com Pi-
casso, Don Juan, Miró o Artaud
són abordats per Palau i Fabre
des de la seva particular òptica. El
muntatge del Brossa també abor-
da l’erotisme, un tema molt pre-
sent en l’obra d’aquest escriptor
català.

A la força que té el text ori-
ginal s’hi afegeix la dramatúr-
gia i la direcció de Parè i Vilar-
dell, respectivament. Ells han
sabut crear, en un intimista es-
pai circular, una espècie de ca-
baret literari pel qual transi-
ten la paraula i l’emoció. La
música de Curtí i els cants de
Banegas no es limiten a su-
bratllar la paraula sinó que ad-
quireixen caràcter de protago-
nistes. Rius interpreta cada
text des del registre que li cor-
respon i busca instal.lar-se en
la sensibilitat de l’espectador.

Són necessàries peces com
aquesta, molt treballades, diri-
gides a un públic concret, que
busquen el tu a tu amb cada
espectador i que, a més a més,
com en aquest cas, traslladen
a la platea una part de l’obra
d’un extraordinari creador
d’imatges.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

CRÍTICA DE MÚSICAb

MUSE, més grans que eloqüents

GRUP Muse
LLOC Pavelló Olímpic de Badalona
DATA 28 d’octubre

Per Matt Bellamy, aquella màxi-
ma del menys és més és tota una
poca-soltada: segons l’estètica de
Muse, més és més, molt més. El
trio britànic acostuma a ser com-
parat amb Radiohead i, a vega-
des, sona com una versió circense
i delirant d’aquesta banda, com
si Thom Yorke perdés el sentit
del ridícul i compongués una
òpera rock intergalàctica. Tanta
grandiloqüència els converteix
en fills de Queen, Pink Floyd o
U2, apòstols de l’elefantiasi més
extrema. Més, sempre més. Se-
gons la seva ètica, la subtilesa
equival a covardia.

Tota aquesta èpica podria su-
portar-se si estigués acompanya-
da de bones cançons, però no és
el cas. De fet, costa recordar les se-
ves tornades: la majoria es que-
den en frasejos de guitarra o te-
clat sense cara i ulls o en un la-
ment vocal poc distingit. A Bada-
lona van posar a tots dos extrems
les seves cançons més vàlides,

que no són gaires. Per a la pri-
mera empenta, Take a bow i
Hysteria, la de l’anunci de per-
fum amb Hillary Swank. Cap
al final van servir les seves mi-
llors peces, que es troben, ca-
sualment, entre les menys llar-
gues del seu repertori: Super-
massive black hole, Starlight i,
per descomptat, Time is run-
ning out, una cadena de girs
melòdics difícil de resistir.

Entremig, el buit. Un buit
còsmic, sí, però buit al cap i a
la fi. Tot va sonar grandiós i a
la vegada petit: una suma eter-
na (una hora i mitja llarga) de
composicions discretes sota el
foc d’efectismes de tota mena:
guitarres fent senyals d’alar-
ma, cridòria operística, pia-
nets marca Richard Clayder-
man, teclats en espiral a prop
del trànsit psicodèlic ale-
many... Efectes aurals però
també visuals, perquè Muse ja
es poden permetre un xou
semblant pel que fa a luxe tec-
nològic al dels grans rockers
d’estadi que hi ha hagut a la
història.<
JUAN MANUEL FREIRE


