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Degustació exclusiva per als
socis al Museu de la Xocolata

14 INVITACIONS PER A DISSABTE

El Club del Lector n’organitza la preestrena i regala 310 invitacions

Arriba ‘Días de cine’, la nova
comèdia de David Serrano

L’EQUIP ARTÍSTIC ASSISTIRÀ A LA PROJECCIÓ

33 Sessió interactiva al museu.

33 Un fotograma de Días de cine, la pel.lícula que preestrena el Club del Lector.
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Días de cine és la nova pel.lícula de
David Serrano. Després de l’èxit
monumental de Días de fútbol,
preestrenada pel Club del Lector el
2003, el cineasta presenta una
comèdia ambientada el 1977, any
clau de la transició espanyola.

La història ens mostra tres per-
sonatges. Silvia Conde és una fol-
klòrica de renom amb més de 30
anys de professió i un notable po-
der sexual. Federico Solá és un
prestigiós home de teatre i un anti-
franquista convençut. Solá vol diri-
gir una pel.lícula política i ha pen-
sat en Silvia. La dona n’està encan-
tada. És el gran paper dramàtic
que fa tant de temps que està espe-
rant i que li permetrà tornar a la
fama. El tercer protagonista és un

productor cinematogràfic d’escassa
reputació, inestable i amant de les
dones. El rodatge del film es conver-
teix en un caos. Tots veuran a la
pel.lícula la seva última oportunitat
per pujar al tren de la fama.

La majoria dels actors que partici-
pen en la nova producció de Serrano
ja van estar sota les seves ordres a
Días de fútbol. Alberto San Juan és el
cineasta antifranquista, Nathalie Po-
za interpreta la folklòrica i Miguel
Rellán n’és el productor. També apa-
reixen a la pantalla Fernando Tejero
i Luis Bermejo.

El realitzador David Serrano
compta al seu currículum amb al-
tres èxits sonats: va ser guionista d’El
otro lado de la cama i Los 2 lados de la
cama i també va ser autor del llibret

del musical de Mecano Hoy no me
puedo levantar.

El Club del Lector preestrena
Días de cine . La projecció, que
comptarà amb l’assistència del di-
rector i dels actors principals, tin-
drà lloc el 6 de febrer, a les 22.30
hores, al cine Comedia. Estan en
joc 155 invitacions dobles (310 lo-
calitats). Els socis interessats han
de trucar al telèfon 806.11.77.01 o
enviar un SMS al 5522 amb la pa-
raula clau Club1 (espai) i el nom
complet. Hi ha temps fins avui a la
mitjanit. A l’instant sabran si han
resultat afortunats. Les entrades es
recolliran els dies 5 i 6 de febrer a
La Botiga (Bailèn, 86), de 9.30 a 14 i
de 16 a 18 hores, presentant la tar-
geta del Club i el DNI.

El Museu de la Xocolata de Barcelo-
na, inaugurat l’any 2000, s’ha con-
vertit en el punt de trobada de tots
els aficionats a la xocolata. El mu-
seu organitza tallers i activitats in-
teractives per conèixer més de
prop els secrets del preat aliment i
poder-ne distingir les diferents va-
rietats.

Els socis del Club del Lector te-
nen la possibilitat d’assistir a una
d’aquestes iniciatives. Dissabte, dia
3 de febrer, a les cinc de la tarda, es
farà al museu una degustació espe-
cial. Els afortunats coneixeran les
particularitats dels ingredients de
la xocolata, la seva història i els ti-
pus de gra de cacau. A continuació,
degustaran la xocolata Valrhona,

una de les marques més prestigio-
ses del món. Podran tastar-ne les
tres modalitats –blanca, amb llet i
negra– tant en forma líquida com
sòlida.

q FITXA DE PARTICIPACIÓ
L’activitat és exclusiva per als socis
del Club. Hi ha en joc set invita-
cions dobles (14 en total). Els titu-
lars de la targeta que estiguin inte-
ressats en la proposta han de tru-
car al telèfon 806.11.77.02 o enviar
un SMS al 5522 amb la paraula
Club2 (espai) i el nom complet, fins
avui a les dotze de la nit. A l’ins-
tant se’ls indicarà, a través del con-
testador o d’un missatge escrit, si
han resultat afortunats. Els gua-
nyadors es presentaran directa-
ment al Museu de la Xocolata (Co-
merç, 36) el dia i hora indicats,
amb la targeta del Club del Lector i
el DNI.
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CRÍTICA DE TEATREb

‘EL JARDÍ ABANDONAT’, viatge a un
Santiago Rusiñol desconegut

AUTOR Santiago Rusiñol
DIRECCIÓ Francesc Nel.lo
ACTORS Teresa Cunillé, Nausica
Bonnin TEATRE Espai Brossa
ESTRENA 25 de gener

33 Francesc Nel.lo.

CRÍTICA DE MÚSICAb

IAN PAICE BAND, més Deep Purple

ARTISTA Ian Paice Band
LOCAL Bikini
DIA 27 de gener

L’Espai Brossa recupera un dels
textos menys coneguts de Santia-
go Rusiñol (1861-1931), El jardí
abandonat, escrit l’any 1900, d’alt
contingut simbolista. El primer
encert del director, Francesc
Nel.lo, ha estat fugir de qualsevol
intent de posar al dia l’obra i res-
pectar l’estètica original com un
teatre documental.

Nel.lo, un dels directors més
compromesos i interessants del
teatre independent dels 60 i 70,
aconsegueix un muntatge deta-
llista i sensible, mantenint una
poesia assumida per l’esperit de-
cadent dels personatges. Amb tot,
el muntatge es permet llicències
respecte a l’original: s’hi supri-
meixen alguns personatges, es re-
baixa el protagonisme d’altres i
se n’hi introdueix un de nou que
ve a ser el mateix autor.

Un Rusiñol que no té res a veu-
re amb l’autor popular d’obres
com L’hèroe o Els savis de Vilatrista.
Aquí l’espectador conviu amb un
món en decadència i uns perso-
natges –l’àvia (Teresa Cunillé) i la
néta (Nausica Bonnin)– marcats
per la nostàlgia i la inclinació per
unes formes que la revolució in-
dustrial aviat deixaria definitiva-
ment enrere. El jardí abandonat és
un plat exquisit, condimentat
amb cura i tremendament evoca-
dor d’una època i unes circums-
tàncies. Un quadro simbolista.

La representació està marca-
da al seu torn per una buscada
fragilitat, i a això hi contri-
bueix el to de la interpretació,
bona i meritòria. Es recupera
la veterana Cunillé, que exhi-
beix amb naturalitat l’enorme
nostàlgia del seu personatge; i
Bonnin segueix sent una molt
jove actriu que va a més, i que
supera les seves intervencions
als culebrons de la televisió.
Iván Morales encarna dos per-
sonatges de manera correcta,
amb algunes escenes ben re-
soltes.

L’encert de Nel.lo és també
l’escenografia, que evoca l’èpo-
ca que descriu Rusiñol. I con-
cretament destacable és la
il.luminació de Tomàs Plade-
vall, que aconsegueix l’am-
bient crepuscular on acaben
enfonsant-se els personatges.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

La rutina disc-gira i la dependèn-
cia d’un repertori amb escasses
innovacions, tot plegat sostingut
durant prop de 40 anys, pot ar-
ruïnar el quadro clínic de qualse-
vol. I fins i tot Ian Paice –la seva
carrera és una de les més previsi-
bles de la història del rock– s’ha
permès la llicència d’apartar-se
del seu full de ruta a la recerca
d’aquells esclats d’excitació que
es van perdre entre els murs d’un
pavelló esportiu fa alguns lustres.

El més curiós d’això és que, ar-
ribat el moment, l’Ian Paice
Band, construïda després de prac-
t icar una opa al grup ital ià
Moonstone Project, no revela
ambicions secretes, somnis pri-
vats, ni passions excèntriques. El
bateria de Deep Purple ha mun-
tat un grup paral.lel per seguir to-
cant, lliurement i al seu aire...
més cançons de Deep Purple. En
el món de Paice, el desafiament
més encegador, l’aposta més tren-
cadora, consisteixen a no tocar
Smoke on the water ni Highway

star, i obrir espai per a altres
can- çons del grup. Cosa que
garanteix, això sí, una mica de
diversió als abnegats fans.

La meta de Paice i compa-
nyia és reproduir amb fidelitat
el so de Deep Purple, i a Bikini
vam tenir l’orgue Hammond,
la guitarra blackmoriana (Matt
Filippini, líder discret) i, a
Might just take your life, unes
segones veus calcades a les de
Glenn Hughes. El cantant està
més en forma que Ian Gillan, i
el seu Chi ld in t ime va ser
totèmic. Des de les baquetes,
Paice va operar amb la seva
tradicional barreja d’intensi-
tat i tècnica (les seves aficions
jazzístiques el delaten), diri-
gint funcionals preses d’Into
the fire i Speed king.

Hi va haver préstecs gra-
tuïts de Jimi Hendrix, Free i
Bad Company, i significatives
referències a David Coverdale
(Stormbringer, Mistreated ).
Cançons desterrades en l’ac-
tual etapa de Deep Purple, en
què la revisió ens va llançar
un murmuri a l’orella: Ian
Paice s’avorreix.<
JORDI BIANCIOTTO


