
cula que s’ha de veure en panta-
lla gran, no se’n pot gaudir de la
mateixa manera en un mòbil,
una tauleta o un ordinador.

També és una pel·lícula molt fí-
sica en què es pot sentir la ca-
lor, la pluja, el vent... Va ser
molt complicat el rodatge?
Vam rodar en algun indret allu-
nyat, però realment mai està-
vem a més d’una hora i mitja de
l’hotel. Quan l’equip coneix bé la
història que s’explica, i ha for-
mat una mena de família, tot
surt més fàcilment. I no sempre
és així; a vegades la gent és molt
professional però no s’implica
tant, però quan passa ve més de
gust matinar per pujar a rodar
a dalt d’una muntanya.

En un moment de la pel·lícula
s’escolta un tango de Carlos
Gardel, en un context que pot
resultar sorprenent i que con-
trasta amb un entorn tan aspre.
Vaig preguntar a David si havia
triat un tango a causa del fet
que jo m’hagués criat a l’Argen-
tina, com una picada d’ullet. Pe-
rò em va dir que ni havia pensat
en això, que realment en aque-
lla època era una música que
s’escoltava allà.

Vostè és conegut pel seu do-
mini de diversos idiomes i en
aquesta pel·lícula en parla
tres. Però també utilitza molt
el silenci. Li resulta més com-
plicat un aspecte o l’altre?
M’agrada el desafiament de tre-
ballar amb els silencis, el treball
gestual. És una feina de reacció,
que per a mi és la base de qualse-
vol bona actuació. Quan vaig co-
mençar a treballar, com a qualse-
vol actor que comença, no em do-
naven gaires diàlegs, així que ha-
via de buscar la manera d’actuar
orgànicament i refiar-me de l’es-
pectador, respectar-lo. Si tu en-
tens alguna cosa, ho transme-
tràs. Has de saber escoltar, ser
molt obert al que fa el teu compa-
ny. Però jugar amb els idiomes
també m’agrada, investigo les ar-
rels del personatge. En una esce-
na de Lejos de los hombres en
què apareix Ángela Molina, par-
lo en castellà amb un cert ac-
cent andalús. El meu personat-
ge és un fill d’andalusos analfa-
bets que mai no ha estat a Espa-
nya i no fa servir gaire l’espa-
nyol; vaig mirar d’imaginar
quin accent podria tenir.

El seu personatge és algú de-
dicat a la cultura i l’educació
que –com d’altres que ha in-
terpretat, per exemple en els
seus films amb David Cronen-
berg– es veu abocat a la vio-
lència.
I no li agrada, el que ell vol fer
és el bé, ensenyant els nens a
escriure. No vol molestar ningú
ni que el molestin, viu apartat
com un monjo. Però aprèn que
tard o d’hora un s’enfronta a
conflictes morals. ■

❝El relat
d’Albert
Camus tracta
temes molt
actuals: els
problemes
d’identitat i
com es pot
aprendre
alguna cosa
d’una cultura
diferent

Viggo Mortensen,
ahir a Barcelona,
on va presentar
la seva nova
pel·lícula, ‘Lejos de
los hombres’, que
s’estrena divendres
■ ELISABETH MAGRE
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“Fa 15 anys que estem ob-
servant com funcionen els
grans del soul”, diuen els
components de La Soul
Machine, i amb aquesta
experiència, adquirida
mentre tocaven desenes
de versions del gènere –en
els seus inicis, com a grup
clònic dels Blues Bro-
thers–, aquesta banda de
Falset (Priorat) ha fet un
pas endavant amb el seu
segon disc, que és el pri-
mer amb temes propis i en
català: Terra negra (RGB
Suports). Publicat el 4 de
setembre passat, el disc va
pujar la setmana següent
al número 4 de la llista de
vendes d’iTunes, “per so-

bre d’Iron Maiden i compe-
tint amb Julio Iglesias”.
Tota una demostració que
es pot fer soul en català,
amb bons resultats artís-
tics i, a sobre, una bona
resposta comercial. La
quadratura del cercle.

Lalo López i Miguelito
Superstar (Fundación To-
ny Manero) han produït el
disc als estudis Nación
Funk. “Hem tocat temes
de totes les èpoques de la
música negra, però volíem
que aquest disc sonés com
el soul dels anys seixanta i
principis dels setanta, i La-
lo i Miguelito ens van aju-
dar moltíssim a centrar-
nos en aquesta època, per-
què no se’ns escapés cap
sonoritat més pròpia de
deu anys després”, expli-

quen Pau Terol (piano) i
Toni Just (guitarra) com a
portaveus dels seus com-
panys. Ara són deu, inclo-
sos dos vocalistes: Manu
Ruiz i, com a nova incor-
poració, Josué Barceló.

“Terra negra és un títol
que representa bé qui
som, què fem i d’on ve-
nim. El Priorat està forjat
de llicorella, un mineral
que fa que realment la ter-
ra sigui de color negre, i
gràcies a això surt un bon
vi negre, com la nostra
música”, argumenten.

Qüestió d’honestedat
I quan es van plantejar fer
temes propis, van pensar
en quin idioma fer-ho. “El
soul és una reivindicació
que et surt de l’ànima i, si

has de ser honest amb tu
mateix, t’has d’expressar
en la llengua que somies i
sents de veritat.” La pri-
mera prova va ser adaptar
en clau de soul alguns poe-
mes d’autors ebrencs, a
l’espectacle De l’Ebre al
Mississipí, concebut per a
la Fira del Llibre Ebrenc.

El disc s’obre amb La
reina del soul –primer vi-
deoclip– i, a més d’inclou-
re un tema dedicat a un
gàngster de Falset con-
temporani d’Al Capone
(Quimet), completa el llis-
tat de composicions prò-
pies amb dues versions:
Això és el que em passa
(That’s what happens, de
Howard Tate) i l’únic te-
ma en anglès, Run Joey
run, de Wilson Pickett. ■

Negra com el vi
Xavier Castillón
FALSET

La Soul Machine, amb 15 anys de trajectòria fent ‘soul’ al
Priorat, edita ‘Terra negra’, el primer disc d’autoria pròpia

La banda La Soul Machine: deu homes i un destí ■ RGB

La Mostra de Teatre de
Barcelona, plataforma de
promoció dels joves crea-
dors emergents, celebrarà
la seva vintena edició del 5
d’octubre al 2 de novem-
bre al Teatre del Raval, on

es representaran els tret-
ze treballs seleccionats
d’entre els més de 120
projectes presentats.

La temàtica d’enguany
cobreix un gran ventall de
possibilitats, que van des
de les més profundes refle-
xions metafísiques a Dià-
legs de dalt a baix (Ora-
cles), la duresa del terro-
risme a Dimecres (Compa-
nyia Fènix), i el descobri-
ment de la identitat catala-
na a Catalunya triomfant

o rellotge sense agulles (La
Virtuosa) fins a la recerca
de nous reptes a Love ver-
kanding (Teatrama) o la
presa de decisions poc en-
certades en el thriller Pell
de porc (Brou d’Arts).

Com a propostes més
interdisciplinàries desta-
quen Espai Dual amb l’es-
pectacle Be god is, que fu-
siona el teatre gestual
amb el circ i la música en
directe, i Pro-Clap amb
l’adaptació teatral de

Pretty woman a Pretty
hip hop woman. A Com
nos tornem (Bubulina-
teatre), la poesia es fusio-
na amb la trama de l’obra.
Altres projectes són La
gent que em veu (Francis
Companyia), Tres som-
breros de copa (300 Pis-
tolas), Up all night (Els
McGregor Teatre), Dar-
rere la porta (Lasca Yero)
i Fuera, delante de la
puerta (Jove Companyia
el Plató de Cinema). ■

L’edició d’aniversari
se celebrarà a partir
del 5 d’octubre al
Teatre del Raval

20 anys de la Mostra de Teatre
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