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Les cites d'avui

MUSICA

SIVAN PERWER

El canfant del Kurdistan I destacat

Interpret de liaiit dirlgeix el seu combo
i interpreta cants 6pics.

CaixaForum {av. Marques de

Comillas, 6-8). 12.30 hores. 3 euros.

► ► MUSICA
CAMEL

La banda del gurlarrista Andy Latlmer
s'acomlada dels escenaris repassant
els seus 30 anys de trajectbria.
Bikini (Deu i Mate. 105).
22.00 hores. 25 euros.

► ► MUSICA
L'APOLOACULLELTRIO
GAL-LESSTEREOPHONICS

Imprescindlble Idol de masses a la
Gran Bretanya, el grup que encap9ala
Kelly Jones (foto de Tesquerra) 1
completen Richaitl Jones I Stuart Cable
ha aconseguit domestlcar el llegat hard
rock d'AC/OC i Ud Zeppelin per crear
un rock d'estadi que els ha convertit en
uns autbntics supervendes al seu pals.
El conjunt presentara el seu ultim
treball, tituiat 'You gotta go thete to
come back'.
Sala Apolo (Nou de la Rarnbia, 113).
20.45 hores. 18 euros.

Encara pot veure

CINE
'EL MISTERIO GAUNDEZ'

Una perlodista Invesdga la desaparidd
d'un exillat base als Estats Units.
Pel-llcula de Gerardo Hefrero, amb
Harvey Keitel^
Consultin la Cartellera de Cine.

► ►TEATRE
'PARIS 1940'

L'obra es basa en les lllQons que Louis
Jouvet va Impartir a Paris. Amb Josep
Maria Flotats (foto) i Mercb Pons.
Tivoti (Gasp, 8). 19.30 hores.
19-25 euros

M6s informacid a la Cartellera de Cine I t'Avui Sortim, pagines 62

Crrtiques

CINE
'OPEN RANGE', un
gran 'western',
sere i realista

DIRECTOR Kevin Costner
IWTERPRETS Robert Duvall, Kevin
Costner paIs EUA any 2003

Capaq: de participar en cursileries
com ara Mensaje en una boteUa i
Dragonfly, pero tambe de protago-
nitzar algunes obres mestres del
cine contemporani, com es el cas
d'Un mundo perfecto, Kevin Cost
ner treu el millor de si mateix
quan ha de dirigir o inlerpretar
un western.

Tota la seva filmografia com a
realitzador pertany a aquest
genere. A Bailando con lobos va
recdrrer a I'epica ecologista. A
Mensajero delfutiiro, que era un
western camuflat de peMicula fu-
lajrista, va apostar pel messianis-
me amb uns resultats llargs i so-
porifers.

En el seu tercer i millor film al
darrere i al davant de la camera,
Open range, es bolca en el classi-
cisme i en la puresa del cine de
rOest. La pel-lfcula beu argumen-
talment de John Ford i Howard
Hawks, concretament de Pasion
de losfuertes, El riu vermeil i Rio
Bravo, i visualment s'empara en
remocid i la forqa fisica dels mi
llers cultivadors del genere.

Ik

► ^ Kevin Costner (esquerra) i Robert Duvall, al film.

Open range es un relat an-
tiepic, tot i que alguna frase
promocional digui el contrari,
fonamentat en una tipologia
sdbria, el minimalisme del re
lat, la redimensid de I'espai, la
puresa del paisatge 1 el realisme
de les seves seqiiencies d'accid i
tirotejos. El que narra es molt
simple, foijat en I'autodefensa i
la venjanqa dels pioners. Els pro-
tagonistes sdn tres cowboys per-
tanyents a tres generacions: el
vetera Robert Duvall, que pensa
seriosament a establir-se en una
ciutat; el madur Kevin Cosher,
que arrossega un amarg passat
com a pistoler, i el jovenet i
inexpert Diego Luna.

Entre I'aprenentatge i el tras-
llat de bestiar, dos dels grans

motius argumentals del western,
es desenvolupa aquesta magnifi-
ca peMicula que, com Clint East
wood a Sin per don, es basa en la
contemplacid del gest quotidia i
en el poder cinetic de la pluja; en
el realisme fisic -els trets de pisto-
la a boca de cand en els duels
gens heroics- i I'emotiu: les cares
de Duvall i Cosbier quan Annette
Bening els serveix te en unes tas-
ses amb unes nanses massa peti-
tes per als seus dits endurits, fet
que reflecteix a la vegada la rude-
sa i la tendresa dels liltims homes
de la frontera. O
QUIM CASAS

Costner evoca la puresa del
western classic en el seu

tercer film com a director

5 DANSA ^
'CARMEN',
lliure i felina en el
muntatge d'Oller

COREOGRAFIAI DiRECCid Ramon oiler
LOCAL Teatre Uiure-Sala Fabia
Puigserver dia 9 d'octubre del 2003

Malgrat voler fugir del topic, Ra
mon Oiler es deixa seduir pel mi
te i crea una Carmen sensual i feli

na, i alhora es permet algunes
concessions que fan que Tobra
prengui una Unia ascendent. El
coredgrafs'acosta a la histdria de
Merlmde i a I'opera de Bizet i ex-
treu els trets principals de la no-
vel la i de la paititura, posant I'ac-
cent a dibuixar una dona que va-
lora la seva llibertat per damunt
de tot.

Un dels principals encerts del
muntatge es situar la histdria al
terrat i a les teulades d'una fabri-
ca de tabac. Oiler elimina aixi la
cotilla que li podria provocar un
ambient de toreros i militars, i
narra una histdria en que la inde-
pendencia femenina destaca mes
que les passions.

En aquest espai, obert al eel
perd pie d'indrets recdndits, s'hi
succeebcen els amors i la gelosia, i
I'ambient canvia de to i de color
gracies a una tdrrida ambienta-
cid escenica. Dintre d'aquesta
plastica calida i sensual, es juga

amb uns elements naturals (sor
i aigua) que potencien Tatract
visual del muntatge, al qual se s
ma un seductor vestuari c
Mercd Paloma.

El capritx d'OHer de requerir
presencia de la cantant Martlriti
que canta en directe al final d
Tobra, resulta prescindible, pe
que I'espectacle te prou nivell pt
foncionar sense el reclam de:l
famosa artista.

L'habilitat d'Oller a Tacostar^
al mdn de la dona es fa patent e-
unes intervendons femenine
que destaquen per sobre de le
dels ballarins. Escenes de grup e
trenen am.b passes a dos, diMeg,
de passid es barregen amb en
frontaments femenins en que e
ventall no es Tunica arma. Tot m
seguit d'escenes entre les qual;
destaca la que passa a ritme d<
saeta.

La Carmen d'Oller te nom pro
pi: el de Sandrlne Rouet, una ba
llarina que ha protagonitzatels
dos liltims espectacles de la com-
panyia Metros i que hi desplega
les seves millers qualilats. Seduc-
tora, felina, independent, provo-
cadora, amb aquest caracter
Rouet dibuixa la protagonista, i
ho fa amb un llenguatge coreo-
grafic i unes qualitats tecniques
dignes d'elogi. O
MONT^E G. 0T2ET

Obra per a un puUic ampG,
amb un alt nivell

d'inteipretacid femermia

Ona Catalana. La radio mes proxima.
Ona Catalana paria del que passa al teu vottant De tot el que finteressa.

Amb nous programes. Ncwes propgstes que et fan sentir, cada dia, la rkiio mes a prop.

Christian Garcia
Bporl mtgda
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