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La ‘coplista’ es
manté fidel al
gènere, tot i
rejovenir-ne els
codis

Pasión
Vega ha
gravat un
CD-DVD

França reivindica
un pintor ignorat
en vida cent anys
després de la
seva mort

Tret de
sortida a
l’Any
Cézanne

QuitépordelsStones?
El recel d’un grup de veïns va impedir que Cambrils acollís el primer concert dels
Rolling a l’Estat espanyol l’any 1976. Finalment, la banda va actuar a Barcelona

Oriol Margalef
CAMBRILS

Tot seguia el guió previst.
Fins i tot ja hi havia cartells
que ho anunciaven. El grup
de rock més important del
moment, els Rolling Stones,
tenien previst actuar a
Cambrils l’11 de juny de
1976. L’expectació era
enorme, però la pressió d’un
sector influent del poble, te-
morós de la mala fama que
s’atribuïa a la banda, va im-
pedir la celebració d’un con-
cert històric. El debut ofici-

al de Ses Satàniques Majes-
tats a l’Estat espanyol es va
produir el dia assenyalat,
però a la Monumental de
Barcelona.

L’abril del 1976 a Espa-
nya s’insinuava la reforma
política, i els Rolling Stones
acabaven de publicar l’elapè
Black and Blue, en què de-
butava a la guitarra Ron
Wood. Trenta anys gairebé
han enterrat aquell episodi
a Cambrils, però a la partida
del Mas d’en Bisbe, prop de
la N-340, encara s’aprecien
els vestigis del recinte a

l’aire lliure que es construïa
per a l’ocasió, i que va que-
dar inacabat. Envoltat de
conreus, al costat d’una an-
tiga torre de defensa del
segle XVI, l’empresa pro-
motora del concert, Gay &
Company, aixecava un au-
ditori amb capacitat per a
25.000 persones on, més
endavant, es deia, es farien
concerts per a tots els gus-
tos, des dels Who fins a la
Filharmònica de Berlín.

A l’ajuntament, la majo-
ria de regidors veien de molt
bon ull la iniciativa. Creien

que l’actuació d’una banda
de primera fila i la cons-
trucció d’un auditori ajuda-
rien el municipi a obrir-se al
turisme. Però la notícia va
generar veritable divisió al
poble, i pocs dies després
que fos pública, els detrac-
tors ja havien organitzat
una campanya en contra.
Fins i tot es va exhibir un
film, Gimme Shelter, que re-
collia els incidents del con-
cert que van fer els Stones
al circuit d’Altamont el
1969, on van morir quatre
persones.

Pagesos cambrilencs van
viatjar a Canet per conèixer
de primera mà els suposats
perjudicis dels concerts de
rock. Al Maresme s’organit-
zaven recitals des del 1971,
i en van tornar esparverats.
“Ens van dir que la mara-
bunta feia malbé tot el que
trobava, també les collites, i
que algunes botigues havien
hagut de tancar. Els foras-
ters feien el que volien… per
sobre les voreres, a tot
arreu! I a casa teníem cana-
lla”, recorda Anton Mendo-
za, actualment president de

la Cooperativa Agrícola.
“Nosaltres defensàvem el
poble, les terres, la joventut
i l’honestedat de les perso-
nes”, afirma, trenta anys
després.

Plaga de llagosta
A petició del grup de page-
sos, el delegat sindical de
Canet de Mar, José Caruja,
va enviar un informe on
comparava els possibles
danys amb “una plaga de
llagosta” i recomanava con-
tractar una pòlissa que co-
brís el risc catastròfic.

Els Stones continuen donant guerra, però fa 30 anys espantaven fins al punt que a segons quins llocs no es volia que hi actuessin ■ CHIP EAST/REUTERS
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Els Stones tenien
previst actuar a
Cambrils el 1976,
però la pressió
popular els ho
va impedir

La torre de defensa que hi ha a la zona del Mas d’en Bisbe, el lloc on s’havia de celebrar el concert dels Rolling Stones i la
banda britànica durant el recital que van fer a la plaça de toros Monumental de Barcelona l’any 1976 ■ VAN DER MEULEN/ARXIU

Death Jr
PSP
És sinistre i divertit, com
el cinema de Tim Burton,
i el ritme és tan alt que no
et deixa ni un moment per
respirar. Té problemes de
càmera irritants, però tot
i això és el primer joc de
plataformes amb cara i ulls
que surt per la PSP. El seu
esquema clàssic garanteix
unes partides curtes grati-
ficants.
(KONAMI)

Toni
dela

Torre

Crisis Zone
PS2
La clàssica recreativa de
trets Time Crisis torna
per a la Playstation2 amb
una seqüela d’alt nivell
gràfic i millor física, però
sobretot amb una pistola
nova i la possibilitat de fer
servir dos comandaments
alhora, a l’estil de John
Woo. Per als amants de
l’acció sense excuses ni
perdó.
(SONY)

Shin Chan
GBA
Sorprenent videojoc del
trapella Shin Chan que, a
més de les clàssiques
plataformes, conté una
pila de trencaclosques que
obliga els infants a pensar.
Podem portar qualsevol
dels membres de la família
Ohara però cal combinar-
los sàviament per escollir
el més adequat.
(ATARI)

GTA: San
Andreas
PS2 i PC
El videojoc més polèmic
del 2005 ja està a meitat de
preu. Una oportunitat per
descobrir com la llibertat
d’acció pot ser explotada al
màxim a favor de la jugabi-
litat i l’entreteniment. A
San Andreas no només
pots fer el que vulguis, sinó
que pots ser qui vulguis.
(TAKE 2)

Dead or
Alive 4
XBOX360
Una plantilla de lluitadors
variada, uns gràfics grans i
contundents, escenes cine-
màtiques per treure’s el
barret i, sobretot, una juga-
bilitat accessible i profun-
da per atrapar també el ju-
gador expert. I a sobre in-
clou modes de joc on line.
Namco toca la perfecció
amb la punta dels dits.
(MICROSOFT)

Pop:
revelations
PSP
La fosca segona part de
Prince Of Persia adaptada
ara per a la portàtil PSP
aporta nous nivells i manté
l’equilibri entre acrobàcies
i plataformes que tan bé
han funcionat a les conso-
les grans. En contra té al-
guns temps de càrrega
massa llargs que poden fer
perdre la paciència.
(UBI SOFT)

Al poble es va muntar un
enrenou considerable i la
tensió es va disparar en el
ple municipal del sis de
maig del 1976. Els pagesos
es van manifestar a la plaça
de l’Ajuntament, i a la sorti-
da, l’alcalde va estar a punt
de rebre. Així les coses, el
consistori ja havia ordenat
la paralització de les obres
de l’auditori amb l’excusa de
falta d’adequació urbanísti-
ca. L’aleshores alcalde, Lluís
Recasens, havia quedat en-
cisat pels concerts del Ma-
dison Square Garden de
Nova York, i la majoria de
regidors de la corporació es-
taven encantats amb la idea
del teatre grec, que havia de
convertir Cambrils en un
referent cultural.

“Els qui protestaven eren
pagesos. Deien que els fari-
en malbé la collita, i no re-
presentaven el sentir gene-
ral del poble. Però ens van
fer un drama tan gros
aquell dia a la plaça que
vam dir: senyors, més es va
perdre a Cuba”, lamenta
l’exalcalde, de 80 anys.
“Sempre hi ha hagut gent

integrista, amb por als
avenços i a la cultura”, ex-
plica Recasens, a qui el go-
vernador civil no va accep-
tar la dimissió després
d’aquells incidents. Més
enllà del concert dels Sto-
nes, el que més dol a Reca-
sens (que va plegar el 1979)
és haver perdut l’oportuni-
tat de dotar Cambrils amb
un equipament que “ha-
gués dinamitzat l’oferta cul-
tural de la Costa Daurada”,
i que, des d’aleshores, di-
verses entitats locals no
s’han cansat de reivindicar.
De fet, l’ajuntament va en-
carregar a finals de novem-
bre la redacció d’un projec-
te d’auditori amb capacitat
per a 600 espectadors.

Amb el revés de Cam-
brils, els promotors del con-
cert dels Stones van haver
de buscar contra rellotge al-
tres possibles ubicacions.
“Va ser un autèntic malson.
Ens havia costat molt que
els Stones ens diguessin
que sí, i llavors qui fallava
era la gent d’aquí”, recorda
Jordi Tardà, que treballava
per Gay & Company. A la

Roca del Vallès van topar
amb oposició al mateix
ajuntament, i més enda-
vant la plaça de toros de
Las Arenas, a Barcelona, es
va haver de descartar per
raons tècniques.

A la Monumental
Finalment, Jagger, Ri-
chards i companyia van ac-
tuar l’11 de juny a la plaça
de toros Monumental. El
preu de les entrades, 900
pessetes, una petita fortuna
per a l’època (a Cambrils ha-
vien de costar entre 300 i
600 pessetes). Ara, que al-
guns costums no canvien.
Quan toquin a l’Estadi Olím-
pic de Barcelona, el 27 de
maig vinent, l’accés costarà
entre 70 i 144 euros. Hi ha
més opcions. La web oficial
del grup ofereix un paquet
especial al mòdic preu de
1.450 dòlars que inclou
dues nits en un hotel cinc
estrelles, trasllats al con-
cert, localitats de primera
fila, recepció especial i al-
tres consideracions. És
només rock’n’roll… i passió
pel negoci.■

Videojocs
d’avui
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L’artdelafalsificació
L’holandès Michel van Rijn, un antic galerista i marxant que va estar empresonat
a Carabanchel, és avui un informador de la policia que lluita contra el frau

Conxa Rodríguez
LONDRES. CORRESPONSAL

“El mercat il·lícit de l’art i les
antiguitats és el segon més
gran després del de les dro-
gues. Tot es falsifica: les
obres dels artistes i els certi-
ficats que les autentifiquen”,
explica l’holandès Michel
van Rijn, de 52 anys, des de
la seva casa de Londres.

Poques persones en el
mercat de l’art poden parlar
amb l’experiència d’aquest
descendent de Rembrant
van Rijn. Durant anys va ser
un respectable marxant
d’art i galerista a Europa, els
Estats Units i el Japó. Va
vendre obres de mestres
com Rembrant i Fran Hals i
fins i tot va comercialitzar
un dibuix de Leonardo de
Vinci i un de Michelangelo.
Però mentre exercia aques-
ta lucrativa professió, va co-
nèixer el mercat de les falsi-
ficacions d’art i documents
i del blanqueig de diners. I
va caure en la temptació.

Quan l’exgalerista vivia a
Marbella, el va detenir la
Guàrdia Civil per extradir-
lo a França. Després de pas-
sar dos mesos a la presó de
Carabanchel, va decidir no
vendre més art, ni legítim ni
falsificat, i es va fer infor-
mador de la policia contra el
mercat de les falsificacions.
Ara fa d’investigador per a
governs o per a qui vulgui
recuperar alguna obra d’art
o antiguitat perduda en els
laberíntics camins dels mer-
cats negre o blanc.

“Vaig tornar a Caraban-
chel per jugar la final de
tenis per a la qual m’havia
classificat mentre estava
empresonat”, diu Van Rijn.
En el seu despatx penja una
foto de quan era petit: un
nadó en un sofà que mira
com els seus pares pinten i
modelen un bust. Michel va
viure envoltat d’art des que
anava amb bolquers.

Noms de pes implicats
Les seves aventures i des-
ventures en la venda de fal-
sificacions les va recollir en
el llibre Hot Art Cold Cash
(art calent, diners freds), en
què deixa en evidència aca-
dèmics i especialistes, cases
de subhastes com Sotheby’s
i Christie’s i noms de pes
com la família de marxants
d’art Wildenstein.

Un dels triomfs més so-
nats d’aquest estafador re-
ciclat ha estat la recent di-
missió de Marion True, con-
servadora del J. Paul Getty
Museum de Califòrnia.

“Vaig treballar per al go-
vern italià buscant antigui-
tats que havien sortit d’Ità-
lia sense permís. No només
l’exportació havia sigut
il·legal, sinó que Marion
True s’embutxacava diners
per cada compra que feia.
Fa cinc anys que la vaig des-
cobrir”, explica Van Rijn.

A més de treballar per
encàrrec, té una web en
què denuncia robatoris, fal-
sificacions o espolis d’obres
d’art, arqueològiques i an-
tiguitats, i identifica les
persones que fan o interve-
nen en la cadena fraudu-
lenta.

“La dona d’Amedeo Mo-
digliani o la filla de Marc
Chagall signaven certificats
d’autenticitat a la babalà,
així que en alguns artistes la
falsificació comença en
l’àmbit de la família”, de-
nuncia l’exgalerista. I recor-
da que Maurice Utrillo va
pintar unes 2.000 obres,
però només als museus
americans n’hi ha un nom-
bre superior.

Les falsificacions de
l’obra de Maurice Utrillo, fill

de Miquel Utrillo i l’artista i
model Suzanne Valadon,
s’han produït perquè la le-
gislació francesa preveu els
drets morals sobre les
obres d’art, adjudicats a
algú pròxim a l’artista. “El
dret moral sobre l’obra
d’Utrillo va anar parar a
Jean Fabris, l’amant de
Lucie Valore, que havia
estat l’esposa d’Utrillo. Fa-
bris a mi em va proposar
operacions molt deshones-
tes. Però el que deia ell,
que no tenia cap formació
artística, anava a missa,
perquè tenia el dret moral.
Per culpa seva s’ha destru-
ït obra original i s’han
venut milers de falsificaci-
ons”, explica l’holandès.

Quan tenia galeria a
París, Michel van Rijn va
rebre d’un contacte seu,
Henk Slis, una obra de Miró

“Bona part del que surt al
mercat atribuït a Dalí és fals
–afirma Van Rijn–. Quan tre-
ballava per a l’FBI vaig trucar
a Margot Dennedy, que porta-
va la secció contra les falsifi-
cacions, per dir-li que havia
descobert un grapat d’obres
de Dalí falses. Va dir-me que
anés a la seva oficina de
Queen’s, a Nova York, i allà
tenia una sala plena de falsifi-

Les obres atribuïdes a Dalí que van acabar al foc
cacions atribuïdes a Dalí. Van
acabar a la foguera”. L’any
passat, Van Rijn va trobar en
un catàleg de Sotheby’s un
quadre, Paisatge amb riera,
del rus Ivan Ivanovich
Shishkin (1831-1898), valorat
al voltant del milió d’euros.
“No calia ser cap especialista
per veure que no era un pai-
satge rus, sinó holandès. Va
resultar ser del pintor romàn-

tic M.A. Koekoek. L’havien re-
tocat traient unes figures hu-
manes i afegint la signatura
del rus. Així en pujava el preu.
Van retirar l’obra de la
venda”, diu Van Rijn, que va
descobrir també les falsifica-
cions que feia el restaurador
Colin Stodgell, actiu actual-
ment com a galerista, d’obres
del valencià Francisco Mira-
lles (1848-1901).

1. Michel van Rijn, exgalerista i actual col·laborador de la
policia contra el mercat il·lícit d’art ■ FERRAN IZQUIERDO
2. Un quadre fals de Maurice Utrillo ■ AVUI
3. Paisatge holandès original de Koekoek ■ AVUI
4. Paisatge rus fals firmat per Ivanóvitx ■ AVUI
5. Falsificació d’un quadre de Miró ■ AVUI
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Només el mercat
de les drogues
mou més diners
que el comerç
il·lícit d’art i
antiguitats

per la qual estava interes-
sat un col·leccionista japo-
nès. “Lluís Juncosa Iglesias
havia passat l’autoritat
sobre l’obra de Miró a
Jacques Dupin, director de
la galeria Maeght Lelong de
París. A Dupin li vaig enviar
el guaix per saber si era ori-
ginal o fals. Em van dir que
s’havia de destruir perquè
era fals, se’l van quedar i no
me’l van tornar”, explica
Van Rijn, que va trobar
també falsificacions d’obres
de Salvador Dalí. ■
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Segueixelmisteri
delcranideMozart
Redacció
VIENA

El misteri sobre l’autentici-
tat del crani de Mozart con-
tinua viu. Un documental
de la televisió pública aus-
tríaca emès ahir a la nit va
despertar molta expectació
perquè havia de confirmar,
sense marge d’error possi-

ble, si el crani descobert a
Salzburg el 1801 i conser-
vat per la Fundació Mozart
des del 1902 pertanyia al
compositor Wolfgang Ama-
deus Mozart.

Les proves d’ADN que es
van practicar a dos suposats
parents del geni no han
pogut demostrar si el crani
és vertader o fals. Els tests

que s’han fet a les restes que
suposadament pertanyien a
una neboda de Mozart, Jea-
nette, i a la seva àvia mater-
na, Euphrosina Perti, donen
resultats diferents entre si i
no poden ser comparats
amb les dues dents extretes
del suposat crani del músic,
segons va indicar ahir l’Ins-
titut Forense d’Innsbruck. ■ El suposat crani de Wolfgang Amadeus Mozart ■ AFP

CézannereviuaFrança
En el centenari de la mort de l’artista es preparen molts actes d’homenatge
durant tot el 2006 per reivindicar la importància d’un pintor ignorat en vida

Àlex Vicente
PARÍS. SERVEI ESPECIAL

L’èxit li va arribar tard i de
forma limitada, però el
temps ha acabat fent justí-
cia a l’obra del francès Paul
Cézanne, mort el 22 d’octu-
bre de 1906. Tenia 67 anys
i s’havia convertit en un
nom de referència per als
postimpressionistes, però
havia passat tres quartes
parts de la seva vida margi-
nat per la comunitat artísti-
ca, que mai no va compren-
dre una obra que, com diu
un dels tòpics més repetits,
semblava avançada al seu
temps.

Cent anys després de la
seva mort, França es prepa-
ra per commemorar la im-
portància de Cézanne en el
desenvolupament de l’art
modern i en les avantguar-
des, a través d’una sèrie
d’actes que sembla que
volen reparar l’aïllament i la
incomprensió que el pintor
va patir en vida.

Esquer turístic
Ais de Provença, la ciutat on
Cézanne va néixer i va
morir, sembla especialment
convençuda que cal solucio-
nar aquest error històric.
Actualment, Cézanne s’ha
convertit en un esquer tu-
rístic per a milions de visi-
tants. Conscients que cal po-
tenciar encara més aquest
reclam, l’Estat i les adminis-
tracions regionals han deci-
dit duplicar l’espai d’exposi-
ció del museu Granet, el
més concorregut d’Ais de
Provença gràcies a vuit
obres mestres del pintor.

Després de quatre anys
de renovació integral,
l’espai d’exposició superarà

els 4.500 metres quadrats.
El museu tornarà a obrir el
9 de juny amb Cézanne a la
Provença, una exposició
formada per 116 obres que
volen demostrar com el pin-
tor va reflectir el paisatge
del sud de França.

A partir de l’abril, Ais de
Provença també acollirà

un itinerari de visites per
alguns dels emplaçaments
que han esdevingut cone-
guts gràcies a les obres de
Cézanne, com el pont dels
Trois-Sautets i la munta-
nya de Santa Victòria, es-
cenari d’algunes de les pin-
tures més cèlebres. El 5 de
juliol, la Filharmònica de
Berlín interpretarà la cin-
quena simfonia de Mahler
al peu d’aquesta muntanya
com a homenatge a Paul
Cézanne.

Els que més reivindiquen
l’obra d’aquest artista argu-
menten que l’Any Cézanne
no serà complet sense una
revisió íntegra de l’obra del
pintor en forma de retros-
pectiva. Sigui com sigui, la
millor recompensa per a un
artista que va ser ignorat és
el reconeixement que se’n
fa ara dins del clima cultural
francès.

Abans de la mort del pin-
tor, bona part dels entesos
en la matèria pensaven que
les formes deformades i
l’aproximació naturalista
del que encara s’anomena-
va “realitat” eren la conse-
qüència de la falta de tècni-
ca, que ell mai no va arribar
a dominar tant com altres
impressionistes, com
Monet o Renoir.

Amb el pas de les dèca-
des, els cossos imperfectes
dels seus famosos Banyis-
tes, el paisatges provençals
de llum improvisada o l’ac-
tualització del bodegó que
va suposar El rellotge negre
van acabar prefigurant
l’obra de Van Gogh, Matisse
o Picasso, i també van con-
tribuir a generar la nova
percepció de l’art, del cos i
de la natura que condueix
cap a la postmodernitat. ■

Autoretrat pintat per Paul Cézanne pels volts de 1895 ■ REUTERS

La seva ciutat
natal, Ais de
Provença, vol
reparar ara un
error històric

L’Any Cézanne també cobrarà
una especial importància a
París, on el Museu d’Orsay ul-
tima els detalls d’una gran ex-
posició que s’inaugurarà el 28
de febrer. Concebuda amb la

París acollirà una mostra sobre ell i Pissarro
col·laboració del Museu d’Art
Modern de Nova York, la mos-
tra Cézanne-Pissarro
1865-1885 compararà
l’obra de tots dos impressio-
nistes, que van ser amics

i col·laboradors després de
coincidir a la capital francesa.
En tot cas, algunes veus tro-
ben a faltar una gran retros-
pectiva com la que va organit-
zar el Grand Palais el 1995.
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George Clooney llueix barba a ‘Syriana’, un film d’alt contingut polític, que pot tenir possibilitats als Oscars ■ WARNER

D’una banda, el propòsit
té les seves virtuts, ja que
Ozon vol introduir un cert
misteri a l’itinerari del seu
protagonista, el mateix que
donava força a Bajo la
arena. D’una altra, el miste-
ri esdevé de vegades confu-
sió, i les escenes realment
punyents es barregen amb
altres de molt més conven-
cionals. Al principi, les bara-
lles amb la família, el tren-

vida dubta entre reconciliar-
se amb el seu entorn imme-
diat o enfrontar-se a la mort
en absoluta soledat. El pitjor
de tot és que Ozon també
dubta, i ho fa fins al punt
que la seva pel·lícula tronto-
lla, oscil·la desganadament
entre l’expressió sincera del
dolor físic i emocional i una
visió del tema que es pre-
senta més aviat tova i su-
perficial.

F
rançois Ozon, el direc-
tor d’aquesta pel·lícula,
ha declarat que es trac-

ta de la segona part d’una
trilogia sobre la mort que va
començar amb Bajo la
arena. En aquesta darrera,
un home desapareixia
sense deixar rastre, excepte
un gran buit a la vida de la
seva dona. A El tiempo que
queda, un homosexual al
qual resten pocs mesos de

Crítica* cinema

Modernitat tardana

CarlosLosilla

cament amb la parella, re-
sulten ser fragments molt
poderosos. En canvi, la se-
qüència en què el protago-
nista visita a la seva avia, o
aquella en què es retroba
amb la seva germana, dei-
xen veure massa cartró
pedra sentimental. I és que,
al cap i a la fi, allò que li in-
teressa mostrar a Ozon és
la descomposició d’un cos i
la seva voluntat de reencar-

nació tant en el passat (en
l’evocació de la seva infan-
tesa) com en el futur (en el
fill que tindrà quan ja hagi
mort). I la utilització de tres
actrius com Jeanne Moreau,
Marie Rivière i Valeria
Bruni-Tedeschi delata que
Ozon també vol ser una
mena de revenant d’un cert
cinema francès que té els
orígens a la Nouvelle
Vague. Llàstima que els he-

reus de Truffaut i Rivette es
diguin Philippe Garrel o
Claire Denis. El cine d’Ozon,
per bé i per mal, és una
altra cosa.

*
El tiempo que queda,
FRANÇA, 2005
DIR: FRANÇOIS OZON
ACT: JEANNE MOREAU, VALERIA
BRUNI-TEDESCHI, MARIE
RIVIÈRE.

ComguanyarunOscar
Tres mesos abans que s’entreguin els preuats premis anuals de l’Acadèmia de
Hollywood, les maquinàries dels estudis estan en plena campanya de promoció

Ferran Viladevall
LOS ANGELES

L’engranatge de les maqui-
nàries de promoció dels es-
tudis està en ple funciona-
ment a l’espera de veure la
seva feina recompensada la
nit més esperada de l’any.
Tots van a la caça de l’esta-
tueta de l’Oscar. No només
pel prestigi que atorga i per
la possibilitat de passar a la
història, sinó pels beneficis
econòmics que comporta.
“Una temporada de premis
reeixida pot marcar la dife-
rència entre recaptar 20 mi-
lions de dòlars o 5”, diu Har-
vey Weinstein, fundador de
Miramax i ara propietari de
The Weinstein Company,
juntament amb el seu
germà Bob.

Amb aquestes perspecti-
ves, no sorprèn l’agressivitat
dels estudis a l’hora d’inten-
tar convèncer els aproxima-
dament sis mil membres de
l’Acadèmia perquè votin a
favor dels seus títols. I qui
diu estudis, diu empreses de
comunicació, ja que última-
ment les produccions inde-
pendents estan acaparant
més protagonisme. La com-
petència és tan forta que, de
vegades, les situacions es
tornen lletges.

Encara cuegen els efectes
de la lluita dialèctica entre la
Universal i la resta d’estudis
per la suposada campanya
d’atacs contra Una ment
meravellosa (2001) a la qual
van estar punt de deixar
fora pel fet que John Nash,
sobre el qual es basava la his-
tòria, era homosexual. O les
descarades maniobres pu-
blicitàries de Harvey Weins-
tein, que l’any següent va fer
servir un article escrit en

nom de Robert Wise, excap
de l’Acadèmia, que enaltia al
director Martin Scorsese,
autor de Gangs of New
York. Robert Wise estava
malalt i ni tan sols podia es-
criure.

El consultor
Aquests dos fets va posar en
evidència les estratègies uti-
litzades i van obligar a l’Aca-
dèmia a endurir les penalit-
zacions i amenaçar amb l’ex-
pulsió els qui utilitzessin
aquestes tàctiques. També
va provocar que els estudis
comencessin a confiar en la
figura del consultor. “Els es-
tudis paguen gent per co-
brir-se les espatlles; preferei-
xen sentir-se segurs”, afirma

Patrick Goldstein, periodis-
ta del Los Angeles Times. Se-
gurs, per si hi ha algun atac
contra pel·lícules com Mu-
nich o Syriana, dos títols po-
líticament carregats.

Els consultors orques-
tren, conjuntament amb els
departaments de màrque-
ting dels estudis, els passos
que cal donar. I de vegades
són clau per arribar a l’èxit,
com va ser el cas d’El se-
nyor dels anells, que apa-
rentment va dominar la nit
dels Oscars el 2003 amb un
ple d’estatuetes –onze pre-
mis d’onze nominacions–,
gràcies al fet que comptava
amb el suport de set consul-
tors. Tanmateix, la seva
feina no és quantificable i

pocs creuen que justifiquin
salaris de centenars de mi-
lers de dòlars.

Actes no oficials
Les campanyes, tot i que
ningú admet fer-ne descara-
dament, es calcula que cos-
ten entre 10 i 15 milions de
dòlars. És a dir, uns 1.700 dò-
lars per cada membre.
Aquests diners s’inverteixen
principalment a les pàgines
–es calcula que al voltant
d’un miler per temporada–,
dels dos diaris del ram: The
Hollywood Reporter i Vari-
ety. Però també hi ha actes
promocionals. Actes que no
poden ser oficials, ja que
l’Acadèmia imposa una sèrie
de restriccions per evitar

suspicàcies. Com la impossi-
bilitat de convidar els seus
membres a actes en honor
d’una pel·lícula nominada o
rebre regals amb els VHS
autoritzats (en detriment
dels DVD per por de la pira-
teria), que cada distribuïdor
pot enviar als membres de
l’Acadèmia.

Però feta la llei, feta la
trampa. Els distribuïdors
saben que la clau per acon-
seguir vots és acostar a les
estrelles els votants. Per
aquesta raó, moltes vegades
utilitzen als mateixos actors
en actes alternatius, com
per exemple els festivals de
cinema, projeccions orga-
nitzades per clubs cinèfils,
sindicats professionals del

ram, pàgines web especialit-
zades o actes similars. Hi ha
exemples. El 2003, l’actriu
Julianne Moore va organit-
zar una festa en honor de
Patricia Clarkson, nomina-
da a millor actriu secundà-
ria per Retrato de April,
mentre que la Universal ca-
muflava una promoció evi-
dent amb dues festes per ce-
lebrar l’estrena del llança-
ment del DVD de Seabiscuit
i Lost in Translation, tots
dos films nominats aquell
any com a millor pel·lícula.

Guanyar un Oscar no és
fàcil. Tot i així, sembla que
cada vegada depèn més
dels calés i de les campa-
nyes que del talent a la
gran pantalla. ■
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cia-ficcio antiutòpica com
ara Gattaca, Minority Report
i La isla.

Aeon Flux es basa en una
sèrie de curtmetratges
d’animació produïts per
l’MTV, habitats per una
agent de trets més agres-
sius i angulosos que Char-
lize Theron. Un punt de
partida tan vàlid com qual-
sevol altre, sempre que es
faci amb un mínim de grà-
cia. En el cas que ens
ocupa, no només la història
deixa d’interessar al cap de
deu minuts, sinó que tam-
poc ofereix al·licients en el
terreny de l’espectacularitat
i els efectes especials, en el
qual es veu sorprenent-
ment pobrissona, i més si
es té en compte que al dar-
rere hi ha Gale Anne Hurd,
productora d’Aliens i la
saga Terminator.

O potser és que la realit-
zadora Karyn Kusama, au-
tora de l’interessant film in-
dependent Girlfight, ha pre-
tès fer per damunt de tot un
al·legat feminista i no l’hem
entesa. No se sap mai.

*
Aeon Flux. EUA, 2005
DIR: KARYN KUSAMA
ACT: CHARLIZE THERON,
MARTON CSOKAS.

C
om Kevin Spacey o
Halle Berry, Charlize
Theron sembla haver

passat a engruixir la llista de
víctimes d’aquesta estranya
maledicció que afecta a al-
guns intèrprets guanyadors
de l’Oscar, que deixen de
rebre personatges interes-
sants des del moment en
què aconsegueixen l’esta-
tueta. Fa uns mesos ens ar-
ribava el buit melodrama
Juegos de mujer i ara s’es-
trena Aeon Flux, amb la
qual la protagonista de
Monster sembla voler de-
mostrar que també serveix
com a heroïna d’acció.

I és que la protagonista
d’Aeon Flux, una mena de
guerrillera futurista que
combat el govern totalitari
d’una societat aparentment
plàcida, sembla voler com-
pilar característiques de
totes les aguerrides dones
letals que han donat el cine-
ma i la televisió en les dar-
reres temporades: de la Tri-
nity de Matrix a la Jennifer
Garner de la sèrie Alias,

passant per Lara Croft, Cat-
woman i la Núvia de Kill Bill.
Un altre cop som, doncs, da-
vant una exhibició de salti-
rons i acrobàcies –retocades
digitalment– per part d’una
noia de tanta flexibilitat que
un lamenta que no s’entri
en més detall de la seva
vida eròtica.

Aquesta manca d’origina-
litat s’encomana al mateix
material argumental i con-
cepció visual de la pel·lícula,
que es limita a aprofitar
idees –temàtiques i estèti-
ques– ja massa vistes darre-
rament en mostres de cièn-

Crítica* cinema

Charlize Theron,
guerrillera de disseny

Xavier
Roca

La protagonista
compila trets de
diverses
heroïnes d’acció

Theron a l’aguait ■ FILMAX

Pasión Vega guanya maduresa i es manté fidel a la ‘copla’ ■ JORDI GARCIA

‘Copla’rejovenida
Pasión Vega mostra el seu directe en un disc i un DVD
gravats l’estiu passat al teatre Maestranza de Sevilla

David Broc
BARCELONA

Amb poc més de 27 anys, la
malaguenya Pasión Vega
s’ha convertit en una de les
veus més representatives
de la copla contemporània
a l’Estat. Situació poc habi-
tual en una escena musical
en què la veterania és un
plus afegit i, sobretot, en un
context en què gèneres com
la copla interessen ben poc
el públic jove. “És més com-
plicat fer aquest tipus de
música ara que fa vint o
trenta anys”, assegura la
cantant. “La música actual
està molt sotmesa a les
modes i les tendències, i
això fa que sigui més difícil
entrar en segons quin tipus
de públic, però jo mai he vol-
gut trair el que m’agrada”.

Vega és una cantant
d’estil clàssic: recupera la
tradició dramàtica i romàn-
tica de les grans veus espa-
nyoles del segle XX, i mira de
donar-li una aparença més
actual. Només cal veure-la en
acció el seu darrer disc, un
CD-DVD en directe enregis-
trat al Teatro Maestranza de
Sevilla el 18 de juny del
2005, per tenir clar que l’ar-
tista andalusa arrenca a
consciència de l’ortodòxia de
la copla. “La copla és el que
més m’agrada, però escolto
molts altres tipus de músi-
ca”. La vocalista manté que
“sempre he seguit una línia
coherent i l’única cosa que
he mirat de fer és afegir-hi
elements de jazz o pop per
fer-ho més variat i complet”.

Aquest treball en directe
ens permet estudiar una ar-

tista desproveïda d’artificis,
entregada i sotmesa al judi-
ci del públic. “Era el mo-
ment idoni per plantejar-me
gravar un disc en directe”,
confessa. “La gira havia
anat molt bé i els concerts
eren molt compactes, amb
un repertori força variat i la
banda estava molt compe-
netrada. Jo mateixa m’he
sentit millor que mai dalt
l’escenari, de manera que
¿per què no fer-ho ara?”, es
pregunta l’artista.

Final d’etapa
Pasión Vega al Maestranza
també té un cert punt de
cloenda d’una etapa a la car-
rera de la cantant. “És in-
conscient, i en el moment
en què vaig decidir gravar
l’àlbum no pensava en
aquesta mena de coses”,

afirma. Ara, però, la can-
tant creu que “sí que és una
bona manera de tancar un
període, perquè treure un
disc en directe com aquest
implica un cert grau de ma-
duresa artística”. Tot i així,
no és tant un canvi musical
com personal. “Jo seguiré
fent les cançons que m’agra-
den, perquè en realitat jo
sempre acabo fent els discos
en funció de com m’emocio-
nen i m’arriben les compo-
sicions que em cedeixen”.
La malaguenya, doncs, no
es planteja renovacions es-
tilístiques ni mutacions
dràstiques en el seu discurs.
“La gent ja sap quin tipus de
música faig. Els pot agradar
o no, però ja saben com
canto i quines cançons
m’agraden. Per tant, no en-
ganyo ningú”. ■
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Francesc Massip Ullada al teatre més prometedor del 2006
mirant pel retrovisor els impulsos soterrats
que han empès el 2005

L’àliga de dos caps

G
ener és el mes de les
dues cares. El seu nom
ve de Janus, el déu bi-
front dels romans que,
com la Prudència clàs-

sica, és expert a examinar les
coses en tots els seus aspectes i
des de tots els punts de vista i per
això se’l representa amb dos ros-
tres. I és que gener mira endavant
i alhora enrere, una mirada que
només produeix torticoli als qui
tenen un fum de coses per amagar
del seu passat sinistre. També el
teatre és com una àliga de dos
caps perquè és alhora una ficció i
un fet de vida, una representació
i una experiència real, una obra
d’art oberta sempre a la vivència
única que el directe escènic pro-
porciona. Avui proposem una ulla-
da al teatre més prometedor del
2006, mirant pel retrovisor els im-
pulsos soterrats que han el 2005.

Per començar, cal dir que les
sales alternatives cada vegada aco-
ten més el seu perfil: han deixat de
banda la tendència mimètica que
en algun moment experimentaven
cap a les sales convencionals i han
tendit a especialitzar-se. La capda-
vantera, la Beckett, tal com l’any
passat donava a conèixer l’anglès
Martin Crimp (1956), enguany ho
fa amb l’alemany Roland Schim-
melpfennig (1967), autor resident
al Deutsches Schauspielhaus
d’Hamburg del qual la Fundació
Romea havia dut el 2002 el mun-
tatge Die arabische Nacht del
Schauspiel Staatstheater de Stutt-
gart. Entre febrer i maig, se’n re-
presentaran tres peces: La dona
d’abans, La nit àrab i Push Up 1-3.

Especialment, però, les alter-
natives han trobat en la drama-
túrgia autòctona el seu filó. Així
han encetat un cicle sobre textos

Pep Jové i Herman Bonnín són dos dels protagonistes de l’obra ‘Magnus’, de Jordi Teixidor ■ JORDI SOTERAS

dels dramaturgs de la Generació
dels 70, que van tenir un paper
important en la consolidació del
teatre independent, però que
van anar quedant arraconats
amb la democràcia i amb aques-
ta tendència tan catalana dels
“uns” (un autor, un pintor, un ar-
quitecte) que deixa al marge els
qui no combreguen amb alguna
capelleta. La ronda d’espectacles
ha començat amb Jordi Teixidor,
de qui s’ha muntat Magnus a la
Beckett. Seguirà Un baül groc

per a Nofre Taylor del mallorquí
Alexandre Ballester al Tantaran-
tana i un dels títols més emble-
màtics de la dramatúrgia valen-
ciana: El verí del teatre de Ro-
dolf Sirera a l’Espai Brossa;
finalment una poderosa obra
sobre l’art i la mort de Ramon
Gomis, Al fil de la mar, al Versus
Teatre. Les obres de remodelació
de la Sala Muntaner han ajornat
les previsions de programació,
però s’espera presentar Els viat-
gers de l’absent de Manuel Mo-

lins i l’última peça de Jordi Coca,
Interior anglès, el qual, a més, di-
rigirà a l’Espai Brossa la seva
versió lliure d’Els senyors
Borkman d’Ibsen en l’any del
centenari de la seva mort. Cal-
drà estar molt a la programació
del que podem anomenar off-off,
teatres de butxaca que animen
barris com el de Santa Maria
(Teatre de la Bona Sort), Sant
Pere (L’Antic Teatre), el Raval
(Areatangent, Almazen) o La Ri-
bera (La Puntual).

Les alternatives han
trobat en la
dramatúrgia
autòctona el filó a
explotar

Quadern de teatre

Consolidar l’autoria autòctona
bLes sales de petit format seguei-
xen donant l’alternativa a la nova
dramatúrgia, sempre preocupada
per les dificultats d’estrenar i de
circular fora del reduït àmbit cata-
là. Ahir va fer l’última funció al Tan-
tarantana Sweet Dreams, una
molt interessant comèdia amarga
d’Enric Nolla i Ricard Gàzquez
sobre les infames presons d’alta se-
guretat. Tot i plantejada en un to de
càustica ironia, l’escenificació es va
situar en un registre poc estimu-
lant. A la mateixa sala torna l’autor,
actor i director Albert Espinosa
amb un nou text, Malitos, i
Gemma Rodríguez (T6 collita de
2004) amb Estem quedant fatal,
premi María Teresa León 2002.

Mentrestant, al TNC, després de
l’èxit indiscutible d’Uuuuh de Ge-
rard Vàzquez, s’aprofita fins al final
la collita 2005 del T6 amb Aurora
degollada de Beth Escudé i Jo sóc
un altre d’Esteve Soler, i el Lliure
dedica pràcticament tota la pro-
gramació de l’Espai al Projecte Au-
toria Textual Catalana amb Bales i
ombres de l’emergent Pau Miró
(Plou a Barcelona), Arbusht de
Paco Zarzoso en direcció de Rigola
o Última oportunitat de Carol
López (V.O.S.). En la promoció de
la dramatúrgia autòctona hi poden
jugar un paper decisiu els primers
centres descentralitzats del nostre
teatre públic, tant el CAER de
Reus, inaugurat la tardor passada,

com el Centre de Producció d’Arts
Escèniques de Terrassa, que es per-
fila enguany mentre comença a
sonar el de Salt-Girona.

D’altra banda, cal estar molt
atents a la cada vegada més inte-
ressant creativitat del teatre-
dansa, que l’any passat ens va fer
llepar els dits amb les propostes
de Jan Lauwers i Sidi Larbi Cher-
kaoui, i que enguany ja ens lle-
pem els llavis amb la visita
d’Erase-e(x) d’Anne Teresa de
Keermaeker al Lliure i amb les
noves produccions d’Àngels Mar-
garit (P.A.), Mal Pelo (Testimoni
de Llops) o Marta Carrasco
(1995...) amb què culmina la
seva residència al TNC.L’equip de ‘Sweet Dreams’, d’Enric Nolla i Ricard Gàzquez ■ G. MANULIO/EFE
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