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Diuen que Wladziu Valen-
tino Liberace va ser la figu-
ra del món de l’espectacle
més ben pagada de la dèca-
da dels cinquanta. Hàbil
pianista, Liberace lluïa
una vestimenta brillant en
xous amb una cridanera
estètica kitsch. Rei de Las
Vegas, showman televi-
siu, icona gai, mai no va re-
conèixer la seva condició
homosexual. Va morir de
sida, però el seu represen-
tant va negar-ho parlant
d’un atac de cor a conse-
qüència d’una anèmia per
fer un règim de síndria!
D’aquesta doble vida, de la
hipocresia moral, de la re-
sistència a envellir i de la
cirurgia plàstica propa-
gant-se, però sobretot de
la relació amorosa que, en-
tre finals dels setanta i pri-
mers dels vuitanta, el vell
Liberace va mantenir amb

el jove Scott Thorson, par-
la Behind the Candelabra,
film de Steven Soder-
bergh amb Michel Douglas
i Matt Damon que va pre-
sentar-se ahir a Canes.

Estrena a la televisió
Distribuïda per la cadena
per cable HBO, cap distri-
buïdora ha assumit l’estre-

na cinematogràfica als
EUA de la pel·lícula.
D’aquí, HBO l’emetrà di-
rectament per televisió
diumenge vinent. Potser
Canes, on Soderbergh va
guanyar fa 24 anys la Pal-
ma d’Or amb la seva opera
prima Sexe, mentides i
cintes de vídeo, donarà
una empenta al film per-
què tingui una distribució
cinematogràfica. Hi pot
contribuir la celebració
dels seus protagonistes,
actors molt mascles que es
lliuren a representar uns
personatges homosexuals
de manera precisa, sense
caure en l’excés ni en els
amaneraments tòpics als
quals, sobretot en el cas de
Douglas com a Liberace,
podrien haver recorregut.
Damon encarna de mane-
ra convincent l’evolució
d’un personatge amb una
història familiar “melo-
dramàtica” que, a mesura
que el seu “protector” se’n

desinteressa a la recerca
de nous cossos, s’obses-
siona amorosament. Per
contra, el treball de So-
derbergh és discret i una
mica superficial la re-
creació dramàtica d’una
relació amorosa marca-
da pel poder desigual dels
dos personatges.

Única dona a concurs
Amb Un château en Italie,
Valeria Bruni-Tedeschi,
l’única dona que participa
en la secció oficial compe-
titiva, aporta una nova au-

toficció després d’És més
fàcil per un camell... i Ac-
trius. L’actriu italiano-
francesa, germana de Car-
la Bruni, s’ha construït un
personatge fràgil i neuras-
tènic a partir del qual fic-
ciona experiències perso-
nals, en aquest cas la mort
del seu germà, a causa de la
sida, i la seva relació amo-
rosa amb l’actor Lou Gar-
rel. També la relació amb
la mare, que, com en els
dos films anteriors de Bru-
ni-Tedeschi, interpreta la
mare real de l’actriu, Mari-

sa Borini. Amb humor i
sensibilitat, sobretot pel
que fa a l’evocació de la fi-
gura del germà, aporta un
film trist i joiós, viu i estra-
nyament reconfortant. De
manera ben diferent,
amb La grande belleza,
Paolo Sorrentino s’ofega
amb les seves preten-
sions, sobretot amb la de
voler ser una mena de nou
Fellini que observa Roma
a través d’un personatge
nihilista i sobrat, com ho
és el film, interpretat per
Toni Servillo. ■
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amb
plomes
Imma Merino
CANES. ENVIADA ESPECIAL

Michael Douglas interpreta l’estrella
Liberace en el nou film de Soderbergh,
presentat ahir al Festival de Canes

Michael Douglas, ahir al Festival de Canes ■ SÉBASTIEN NOGIER / EFE

Actors molt
‘mascles’
representen uns
personatges
homosexuals de
manera precisa

Ciutat Flamenco investiga
enllà de les fronteres. Si es
convida una cantant co-
reana perquè participi en
un programa de flamenc,
també es convida un balla-
rí de Noruega (que inclou

acrobàcia i contemporà-
nia a les seves coreogra-
fies) i un altre d’irlandès
(centrat en un claqué que
fusiona amb tot). Juan
Carlos Lérida, el comissari
de la part de dansa del fes-
tival, que es du a terme de
dijous a diumenge al Mer-
cat de les Flors, reclama
conèixer el flamenc des de
les ombres que puguin ve-
nir de l’exterior.

Carmen Amaya és un
dels plats forts del progra-

ma, tot coincidint amb
l’Any Amaya, impulsat
per la Generalitat. La
danzaora (s’allunya del
concepte de bailaora) Ro-
cío Molina és, juntament
amb Eva Yerbabuena i
Sonia Sánchez, una refe-
rència del flamenc que
evoca aquell mite.

Ciutat Flamenco pre-
senta concerts centrals,
que s’amenitzen amb un ci-
cle de cinema amb Carmen
Amaya de protagonista. I

també amb altres progra-
mes secundaris que volen
donar rellevància a l’expe-
rimentació. Dissabte, hi ha
una actuació a la plaça de
Badalona on hi ha una es-
cultura de la bailaora. Di-
umenge, es clou el festival
amb una sardinada popu-
lar i l’actuació d’escolars de
l’Hospitalet de Llobregat i
de l’Institut del Teatre, que
vol ajuntar tradició, voca-
ció i professió amb la Banda
Municipal de Barcelona. ■

Ciutat Flamenco indaga en la mirada exterior
Es marida amb el
tango i el ‘jazz’, evoca
Amaya i una coreana
hi cantarà flamenc
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La ‘danzaora’ Rocío Molina actua dijous i dissabte al Ciutat
Flamenco ■ FÉLIX VÁZQUEZ


