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El crític va estar a Ceret (Vallespir,
Catalunya Nord) el dissabte 14 de ju-
liol en la fira que organitza l’ADAC
(Associació d’Aficionats de Ceret),
que es defineixen com a catalans de
Ceret, «ni francesos ni espanyols».
Vaig tornar a la meva Barcelona na-
tal impregnat de taurinisme català.
I una corrida de toros de 600 quilos,
mansa i grandiosa per a la bombo-
nera de l’arena ceretana que sembla
dibuixada per Picasso, bramulant
en tortosí com les cries de Pere Fu-
madó, Lo Xarnego, als aiguamolls del
Baix Ebre. Ahir a Ceret, Luís Francis-
co Esplá va ser agafat de gravetat i
evacuat en helicòpter a un hospital
de Perpinyà.

Jesulín de Ubrique es va acomia-
dar de Barcelona, on des del 1996
ha torejat dues novellades, 16 corri-
des de toros i un festival, tallant 15
orelles. Es retira aquesta temporada

un destre llarg que ha sabut execu-
tar el tremp i el domini, però que ha
distorsionat la seva carrera amb les
seves múltiples aparicions a la tele
tomaquera sol o acompanyat. Ahir
va justificar la decisió de retirar-se.
No va dominar el primer, andarenc,
i en el quart se’n va anar al sol a bus-
car els últims aplaudiments.

El Cid travessa la seva millor tem-
porada. El destre sevillà va fer un to-
reig d’extrema suavitat, de límpida
pulcritud que no va aconseguir emo-
cions més elevades per la noble flui-
xesa dels bicornes a qui va instru-
mentar passos de cap i de muleta ca-
denciosos lligats i rematats, d’extre-
ma fondària torera. Espasa de fibra
antiga, de serietat embrunida, va
perdre l’orella en el segon després
de punxar tres vegades amb una es-
patlla dreta luxada a Pamplona.

Al cinquè el va torejar amb majes-
tat en els mitjans desenvolupant es-
tatuaris, trinxeres, passos de pit
eterns per acabar aquesta simfonia
de la muleta amb l’engany recollit
sota el braç. Estocada fins a la punta
del dit i orella merescuda.

Per la seva part, Sebastián Caste-
lla va perdre ahir una porta gran pel
seu error clamorós a espases en el
seu lot. No obstant, s’ha d’anunciar
als quatre vents que el destre francès

va exhibir unes maneres i un sen-
tit de l’estètica estàtica realment
immensos.

Destre carregat d’accents im-
pressionistes i de ràfegues li-
teràries que, en aquest moment, el
situen com el millor matador
francès, però criat a Sevilla, alletat
per la família Campuzano. Diu-
menge repeteix a Barcelona. Vagin
a veure aquest espasa d’aparença
acriaturada que fa amb les trinxe-
res el mateix que feia Velázquez
amb els pinzells.H

33 Jesulín, ahir.

ríticac

Els pirates digitals actuen
contra les superproduccions

CINE 3 CONSUM

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

E
n la primera escena de Los
Simpson, Bart escriu sobre la
pissarra: «No em descarre-
garé il.legalment aquesta

pel.lícula». Venint d’un personatge
com aquest, tan al.lèrgic a les nor-
mes i a les bones maneres, el missat-
ge resulta més irònic que ame-
naçant, però en tot cas és un signe
dels temps que corren. El consum
massiu de còpies il.legals de pel.lícu-
les és el pitjor enemic de la indústria
cinematogràfica, que utilitza tots els
mètodes al seu abast per protegir les
seves produccions. La Warner es pot
donar per satisfeta: Harry Potter i
l’Orde del Fènix va aconseguir estre-
nar-se abans que algú la pengés a in-
ternet. També Los Simpson, de la Fox,
està aguantant: falten 11 dies per a
l’estrena i no l’han copiat. Diferent
sort han corregut Ratatouille (Disney)
i Los 4 magníficos (Fox).

El film del ratolí gourmet es va es-
trenar als Estats Units el 22 de juny
i ho farà a Espanya el 3 agost. Abans
de la première nord-americana, però,
es podia baixar d’internet i a Madrid
ja ha aparegut com a DVD il.legal.
«Ha sigut una decepció –confirma
Geraldine Moloney, portaveu a Lon-

dres de la Motion Picture Associa-
tion, que representa els interessos
de les grans empreses cinemato-
gràfiques–. Aquesta pel.lícula ha es-
tat un treball de tres anys, ha costat
molts diners i, si no es recuperen,
sense aquest coixí financer, no es
pot invertir després en produccions
arriscades».

ELS INGRESSOS / Tot i així, en 10 dies
Ratatouille va ingressar gairebé 90
milions d’euros als Estats Units
només en concepte de taquilla (a la
qual cosa s’haurà de sumar després
els ingressos per la venda de DVD, el
marxandatge...).

Un altre cas digne de menció és
Spiderman 3, de Columbia. Es va es-
trenar sense que ningú l’hagués co-
piat ni penjat a internet i, al cap de
dos dies de projeccions, seguia sense
poder-se baixar. Davant la demanda
dels internautes, més gent es va ar-
riscar a gravar el film a la sala de ci-
ne per després penjar-lo. «Després de
l’estrena, es van impedir 30 accions
de camcording a tot el món», explica
Moloney.

LES TELESÈRIES / Igual de greu és la
situació al sector de la televisió. Ac-
tualment es poden veure, en temps
real, les millors sèries que s’emeten
als Estats Units, molt abans que se’n
comencin a passar capítols a Espa-
nya. Perdidos, House, Herois, Prison
Break, 24, en versió original i amb
subtítols, disponibles a internet 24 o
48 hores després d’emetre’s als Es-
tats Units. A més a més, així com al
visionar una pel.lícula copiada a ca-
sa sempre es perd qualitat respecte a
la sala de cine, en el cas de les te-
lesèries no passa el mateix. Als Estats
Units la televisió és en alta definició
i els capítols es graven en discos
durs i es poden veure com un DVD
amb so estereofònic.H

b ‘Ratatouille’ ja era
a internet i en DVD
abans de l’estrena
als Estats Units

33 D’aquestes sis pel.lícules de la temporada, només una, ‘Los Simpson’, no està penjada a internet. Les
superproduccions són l’objectiu principal dels pirates i les més blindades per les distribuïdores.
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Autor: Georg Büchner.
Traducció: Serrallonga, Formosa.
Direcció: Pep Pla.
Teatre: Sala Muntaner.
Estrena: 11 de juliol.

Una farsa compromesa

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

‘LEONCE I LENA’

Feliç retrobament amb un dels mi-
llors textos del teatre europeu con-
temporani: Leonce i Lena, de l’ale-
many Georg Büchner (1813-1837).
És un text transgressor, ple d’hu-
mor i sarcasme, que parla sobretot
de la condició humana. Un text
agredolç, crític amb el romanticis-
me, impertinent fins i tot. Un text
que sota l’aparença d’una comèdia
dibuixa un personatge disconforme
amb el paper que la societat li reser-
va i decideix enfrontar-se a tot per
identificar-se amb si mateix.

Büchner aposta clarament per la
farsa al situar l’acció en una grotes-
ca cort centreeuropea i dibuixar uns
personatges molt definits i molt tea-
trals. Ni el príncep Leonce (Míriam
Iscla) ni la princesa Lena (Mercè An-
glès), que no es coneixen, estan dis-
posats a casar-se, en un casament de
conveniència disposat pel rei Popo

(Isabel Rocatti). I decideixen, cadascú
per la seva banda, fugir. La peripècia
argumental fa la resta, que no expli-
carem ara. La representació dirigida
per Pep Pla utilitza només actrius,
fet que dóna al muntatge una ironia
especial. L’obra es converteix aviat
en una sàtira contra els absolutis-
mes i imposicions des de qualsevol
poder i en una reflexió sobre el sen-
tit de l’existència.

La direcció aposta clarament per
la farsa i l’humor, amb tocs de
comèdia musical. Crec que final-
ment acaba rebaixant una mica el
nivell de desesperança i crítica que
batega en el text original. Pla utilit-
za una plataforma rectangular incli-
nada situada al centre de l’escenari i
els actors s’hi mouen tant per sobre
com al voltant. Hi ha ritme, diversió
i moments d’una entranyable poe-
sia; més que amargura. La represen-
tació té a favor una magnifica inter-
pretació d’Anna Güell, en un perso-
natge que té com a referent la
comèdia de l’art i que ella omple de
força. La bona dicció d’Anglès i la se-
va expressivitat i la bona aparença
d’Iscla són elements destacables
d’un repartiment conjuntat, que
completen amb eficàcia Rocatti, Ro-
sa Cadafalch i a més distància Àn-
gels Sánchez.H

Toreros: Jesulín de Ubrique (xiulets i volta
després d’avís), el Cid (aplaudiments i
orella ), Sebastián Castella (ovació
després d’avís i palmes després d’avís).
Ramaderia: Valdefresno-Fraile Mazas

Jesulín diu adéu a BCN

JUAN SOTO VIÑOLO
BARCELONA

Plaça la Monumental


