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Última funció de
‘Peer Gynt’

PER TAN SOLS 4 EUROS

El director de la pel.lícula assistirà a la preestrena del Club del Lector

‘Fuerte apache’, la vida d’un
centre tutelar de menors

HI HA EN JOC 240 INVITACIONS

33 Juan Diego i Lolita (als extrems de la imatge), en un fotograma de Fuerte apache.
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33 Un moment de l’obra Peer Gynt.

EL PERIÓDICO

Fuerte apache no és un western ni
un homenatge a John Ford. És el
retrat de la vida interior d’un cen-
tre tutelar de menors de la provín-
cia de Barcelona, tant des del punt
de vista dels interns com dels edu-
cadors, que poden veure converti-
da en un autèntic calvari la seva
tasca al recinte.

El llargmetratge, opera prima del
realitzador Jaume Mateu Adrover,
compta entre els seus actors princi-
pals amb Juan Diego i Lolita. Fuerte
apache és la història de Toni Darder
(Diego), un home que fa 30 anys
que és educador del tutelar i que,
desencantat amb la seva feina, ha
perdut la motivació i la confiança
en qualsevol possible reinserció
dels menors en la societat. Ha vist

incidents de tota mena: des dels que
estan relacionats amb les drogues,
fins a casos de racisme i violència
domèstica. L’arribada a l’internat de
Tariq, un jove d’origen marroquí,
brinda una llum d’esperança al ve-
terà mestre.

q DURA VIDA DE L’EDUCADOR
La majoria de treballadors socials
que comparteixen el dia a dia dels
interns i organitzen tallers i classes
de formació, s’enfronten diàriament
a problemes de massificació i segu-
retat dels centres, així com a situa-
cions d’interinitat i substitucions.
Els principals motius de baixa labo-
ral en aquest col.lectiu són la depres-
sió i l’estrès. Adrover s’ha proposat
també retratar aquest aspecte dels

centres de menors.
El Club del Lector organitza la

preestrena de Fuerte apache, que
comptarà amb la presència del seu
director. La projecció tindrà lloc di-
lluns, dia 22 de gener, a les deu de
la nit, al cine Aribau de Barcelona.
Hi ha en joc 120 invitacions (240
dobles).

q FITXA DE PARTICIPACIÓ
Els socis han de trucar al telèfon
806.11.77.02 o enviar un SMS al
5522 amb la paraula Club2 (espai) i
el nom complet. Hi ha temps fins a
les dotze d’aquesta nit. A l’instant
sabran si han guanyat. Les invita-
cions es recolliran els dies 19 i 22 a
La Botiga (Bailèn, 86), de 9.30 a 14 i
de 16 a 18 hores.

El muntatge Peer Gynt, de Calixto
Bieito, és una adaptació de la famo-
sa obra de Henrik Ibsen. A partir de
llegendes i tradicions folklòriques,
i amb el record permanent de la se-
va infància, Ibsen dibuixa un poe-
ma dramàtic d’una gran intensitat
i imaginació. Bieito ha format un
repartiment de luxe amb Joel Joan
(que interpreta Peer Gynt), Carles
Canut, Victòria Pagès, Mingo Rà-
fols, Amparo Moreno i Mont Plans,
entre altres. Pel director, «el text
constitueix una mirada àcida al
provincianisme i una reflexió so-
bre l’esforç dels éssers humans
per escapar de les seves passions
salvatges i de l’infern dels seus
instints». Els socis van ser els pri-

mers a veure l’espectacle al Grec.
Ara, Peer Gynt entra en la seva recta
final i s’acomiada a Atrium Vilade-
cans. L’última funció tindrà lloc el
dia 21 de gener, a les set de la tarda.
El Club disposa de 200 entrades per

tan sols quatre euros. Els socis han
de trucar al telèfon 902.10.40.13
(Tel-Entrada) i a l’instant sabran si
han aconseguit l’opció de compra.
L’oferta es limita a dues butaques
per targeta.
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CRÍTICA DE TEATREb

‘LA INDIANA’, l’Havana, anada i tornada

AUTORA Àngels Aymar
ESCENOGRAFIA Jon Berrondo
DIRECCIÓ Julio Álvarez
ESTRENA 11 de gener
LOCAL Sala Tantarantana

33 Àngels Aymar.

CRÍTICA DE MÚSICAb

SIMFÒNICA DEL VALLÈS, 20 anys fructífers

FORMACIÓ Orquestra Simfònica
del Vallès INTÈRPRETS Diversos
directors i solistes
LLOC Palau de la Música
DIA 13 de gener

El Projecte T6 del Teatre Nacional
afronta la seva quarta temporada
i ho fa en col.laboració amb les
sales alternatives; per començar,
amb Tantarantana. En règim de
coproducció estrenen l’obra La in-
diana, de l’actriu i dramaturga
Àngels Aymar. Un bon text que
parla de l’emigració catalana a
Cuba i que utilitza el pas del
temps com a pont entre dues èpo-
ques: segle XIX i segle XXI. Tres
actors, Òscar Intente, Míriam
Alamany i Txu Morillas, es repar-
teixen els sis personatges de la
peça. L’espectador seguirà el fil
de la història d’una jove que un
dia va viatjar a l’Havana per tro-
bar-se amb qui havia de ser el seu
marit, i hi va descobrir un món
de dolor.

Aymar exhibeix, com ja ho ha
fet en obres anteriors, una quali-
tat en l’escriptura i un domini de
les situacions que planteja. Aquí
es mou en el terreny dels senti-
ments i de les confrontacions en-
tre cultures. La seva història té un
desenvolupament que juga a fons
amb el pas del temps i que la di-
recció de Julio Álvarez no acaba
de marcar del tot. Es fa difícil si-
tuar-nos en l’ahir o en l’avui i la
representació planteja dubtes a
l’hora d’avançar per la via de la
ironia o per la del realisme. A
això també hi contribueix una in-
terpretació més entregada que no
pas ben resolta, correcta però no
brillant.

Dit tot això s’ha de convenir
que La indiana és un text net,
interessant i en general atrac-
tiu. Un text compromès amb
uns personatges i unes situa-
cions, que el director proposa
en un clima intimista, i que
explica amb un ritme lent i de-
tallista. Diria que a la funció
(bona l’escenografia de Ber-
rondo) li falten crestes emocio-
nals que trenquin una deter-
minada monotonia.

Excés de literatura i falta de
teatralitat, seria una manera
de delimitar aquesta funció,
de la qual el director no ha ex-
tret tot el que se’n podia ex-
treure. Segons sembla, l’auto-
ra ha tingut en compte a l’ho-
ra d’escriure aquesta obra al-
guns passatges de la peripècia
de la seva pròpia família;
aquesta circumstància es nota
en l’afecte i la devoció diposi-
tats en la seva escriptura.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

La Simfònica del Vallès es va ves-
tir de gala per celebrar les dues
dècades d’existència, i ho va fer
amb un repàs musical de la seva
història prenent com a eix con-
ductor els seus diferents direc-
tors. El 20è aniversari ha estat
possible gràcies a les persones
que van apostar per una forma-
ció en què els integrants, a falta
d’ajudes més sucoses, es veuen
obligats a la pluriocupació.

La primera part va incloure re-
pertori contemporani del país,
destacant la contrastada versió
que Salvador Brotons va oferir
de les seves obres Commemorativa
i Concert trobadoresc, aquesta últi-
ma amb el violoncel.lista Lluís
Claret, que va resoldre amb admi-
rable naturalitat els nombrosos
esculls de la partitura. Albert Gui-
novart va atacar i va dirigir el se-
gon moviment del seu concert
pianístic amb refinament sonor,
però a l’orquestra li va faltar cla-

redat en les jerarquies instru-
mentals. Albert Argudo va ofe-
rir una lectura de Die fleder-
maus de Strauss una mica
asèptica, i Jordi Mora va diri-
gir el Poco allegretto de la Simfo-
nia núm. 3 de Brahms expressi-
vament però mal lligada i sen-
se força dramàtica.

L’actual titular, David Gi-
ménez, va assumir la segona
part del programa amb un flo-
rilegi operístic que va incloure
obertures i àries de Puccini i
Bizet. Vicente Ombuena, amb
una emissió un pèl forçada en
els forti, va cantar entregat fins
a la medul.la, amb bellesa de
fraseig i registre equilibrat, vir-
tuts que també té el seu parte-
naire Miki Mori, que té una veu
brillant, d’aguts ferms i fulmi-
nants, tot i que en els greus el
registre s’empobreix. El mo-
ment àlgid va ser amb l’Arago-
naise i la Danse bohème de la
Carmen suite de Bizet, lectures
coloristes i de gran gestualitat
rítmica, amb què el mestre va
demostrar capacitat per fami-
liaritzar els músics amb els se-
crets de la partitura.<
VERÓNICA MAYNÉS


