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“El teatre és on
realment et reptes a tu
mateix, on veus el punt a
on estàs com a actor”

AINA CLOTET
LA PROTAGONISTA D’INFIDELS ENS
PARLA DE LES SEVES
EXPERIÈNCIES COM A ACTRIU
ROBE INIESTA d’EXTREMODURO + CHRIS NOLAN + SURFING SIRLES - MUJERES
+ JAM SESSIONS + ESPECIAL SITGES 2010, EL MES DEL TERROR + CAN COOLT

BENVINGUTS A COOLT!
En nom de tot l’equip, benvinguts a Coolt.
Cada mes us parlarem de música, cinema i
teatre apropant-nos als protagonistes amb
la il·lusió que gaudiu de Coolt tant com ho
fem nosaltres.
En tot cas, si teniu qualsevol suggeriment,
proposta, dubte o comentari ens agradarà
que ens ho feu arribar.
En aquesta ocasió l’Aina Clotet ens parla de
les seves experiències al teatre, al cine i a la
televisió, el mític Robe d’Extremoduro ens
parla de la seva primera novel·la i nosaltres
us parlem de les Jam sessions a Barcelona,
del Festival de Sitges, de les pel·lícules de
Nolan, del cinema que ve i d’unes quantes
coses més...Descobriu-nos!
JAUME ANTOLÍ PLAZA
Dediquem aquest número a la Janis Joplin
(19/01/1943 - 4/10/1979), l’anomenada “dama
blanca del blues”, en el 40è aniversari de la
seva mort als 27 anys, l’edat maleïda del rock.

• Més de 15.500 activitats dirigides al mes.
• A més, tens activitats dirigides virtuals a
totes hores.
• Nou! Kranking i Antigravity.
• Equipaments amb TV.
• Pàdel, esquaix, bàsquet i golf.
• Servei gratuït de tovallola, gel...
• Entrenadors personals.
• Piscines, solaris i espais termolúdics.
• Zona Wi-Fi.
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Històries del Rock

La primera maqueta d’Extremoduro

Bandes

Surfing Sirles - Mujeres:

Les dues bandes ja han
actuat a Vic i al BAM per
la Mercè

Puntades a l’Eix Transversal
La música d’avui podria ser tropical, podria ser
un calypso, algun ritme refrescant. Però no, avui
toca suar, moure el cos espasmòdicament, en un
“tugurio”, cossos amb cossos. Estem celebrant la
Diada al Retiro (el bar del paral·lel, eh) i apareix
el sirla Martí Sales. Diu que té febre i acte seguit
es demana un gin tònic. Diu que la quinina de la
tònica és ideal per la febre. No goso preguntar per
l’efecte de la ginebra per veure si em trobo amb
una obvietat. Xerrem una estona com si res anés
amb ell ni amb el que fa. Diuen els entesos que a
part de ser la veu dels Surfing Sirles, és un magnífic poeta i escriptor, però ell s’expressa amb
una naturalitat gens imposada, amb el català de
carrer igual que el teu i el meu. Una altra cosa és
quan es transforma a la guitarra i el seu verb es fa
histèria punk i garatgera. Cinc minuts i arriba el
Yago, cantant de Mujeres. Es troba bé. Ve d’un dinar familiar i es nota. Va com un pinzell. És un tio
elegant. És professor de cine. Per tant suposem
que en sap una mica d’imatge. En Sales té una
imatge d’estar més per casa. En Yago també es
demana un gin tònic. És una bona hora per fer-ho
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coincideixen tots dos.
Els dos cantants ja es coneixen. En una setmana inicien una gira conjunta que farà les delícies de tot aquell amant del rock. Entre els dos,
el repertori toca diversos pals, principalment el
rock garatge; uns més rockabilly, uns altres més
punks; uns més guitarrers, els altres més psicodèlics. Ambdues formacions es van conèixer
el passat novembre quan un programador amb
vista va unir-los a la sala Jazz Cava de Vic. Després tant el Sales com el Yago s’han vist mútuament com a espectadors i encara han gaudit més.
Però ells estaven engrescats en les seves gires
respectives, en poder presentar els seus primers
treballs, quan un bon dia els seus responsables
discogràfics (Bankrobber pels Sirles i Sones per
Mujeres) truquen per anunciar-los que els uniran
en una gira per, a puntades, portar el rock garatge per casa nostra. Units en una gira, recorreran
tot l’eix transversal, de Lleida a Girona. I així es
dirà la gira. Eix Transversal. I per aquells curiosos, a més a més, publiquen un split (un single
amb dues cares, una per cada banda) i al final de

la gira les dues discogràfiques es comprometen a
publicar un vinil. Tot comença a Vic des del Festival InVICtro, programat dins el Mercat de Música
Viva de Vic. I el plat fort és una setmaneta després
a la Plaça Joan Coromines, en un bolo emmarcats
en el BAM.
La conversa està enfocada des de diversos angles. Parlen de bandes mítiques d’abans i bandes d’ara. En un mateix pla, els dos analitzen el
perquè del gran moment de la música feta a casa
nostra. Internet, la comunicació global, tot facilita
les coses per fer música i escoltar-la. Tanmateix,
puntualitza el Martí, el que s’ha desenvolupat a
casa nostra és una personalitat definida per cada
banda, ja no hi ha la còpia de Els Pets, ni el boom
uniforme del ska o del hardcore. El Yago apunta
també la proliferació de les empreses que amb
constància han tirat endavant festivals tan potents
com el Primavera, el PopArb,... A més a més, a
referència a la premsa especialitzada quan recorda la feina feta pel MONDOSONORO, que s’ha
consolidat com un instrument de descoberta y
promoció de nous grups a nivell estatal. I ara els

hi toca a ells ser inclosos en aquesta revista.
Però anem a donar-li la volta. És la Diada. 11-S.
Tenim les eleccions a tocar. Xerren sobre la estúpida polèmica de la coincidència entre el barçamadrid i les votacions. Ves quina animalada han
publicat avui a El Mundo Deportivo! Resulta que
estan preocupats per si un dels jugadors del barça són cridats a la mesa i no juguen. Que es fotin!,
aclamen tots dos. I si fóssiu presidents? Cada dia
sortiria a explicar un acudit diu el Yago. El Martí,
rarament entusiasmat per la estúpida pregunta,
diu que pujaria les taxes a les classes més privilegiades. Que paguin més els rics! Una resposta
de conya i una seriosa. Els dos cantants mantenen un equilibri dialectal perfecte. A veure com
ho fan a dalt l’escenari. De ben segur que sona
salvatge i perillós. Però tranquils no fan mal. Sols
a si mateixos, i ho demostra els nombrosos blaus
amb què diu que acaba el Martí Sales. Seguiu-los.
Junts o separats. I sueu, sueu maleïts!
MFM
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Altaveu

Un altaveu
per Bankrobber

Un any més Sant Boi ha fet sonar l’Altaveu de la
música catalana contemporània amb força. Porten 22 anys oferint a principis de setembre un petit
però intens tast dels principals grups de casa nostra, així com descobrint noves joies musicals amb
el concurs Altaveu Frontera.
Enguany el gran protagonisme se l’ha emportat
un segell discogràfic que des de fa un temps s’ha
consolidat com el mostrari de la polièdrica personalitat de la música catalana. Els nois de Bankrobber tenen a les seves files grups com Mazoni,
SanJosex, Le Petit Ramon o Els Surfing Sirles i en
aquesta edició del festival sanboià han presentat
dos bolos.
La nit del divendres, a Can Massallera, SanJosex
amb el bisbalenc Carles SanJosé al capdavant, va
oferir un recital que va anar in crescendo al llarg
de la nit. SanJosex projecta un folk empordaní on
el característic timbre del cantant envolta la sala
d’una dolçor i una tendresa com en el ‘Futur incert’, un dels seus últims èxits. La assistència del
públic es queda a mitja entrada, però és un públic
entregat, bons seguidors de la dylaniana banda
que s’animen en peces tan ben executades com
‘Et menjaria a petons’ i sobretot en ‘Les mitgeres
al descobert’, una espècie de himne, una oda a
La Bisbal, que el grup interpreta amb força. Quan
s’arriba a aquest punt la banda ja porta uns quant
temes animant la parròquia amb una bona dosi de
rock d’aires surenys, i arriba al seu punt culminant quan diu allò de ‘vull que em toquis fins al
moll de l’os’ a ‘Puta revolution’. El concert, però,
acaba tornant a les cançons més melòdiques, amb
‘Perdó’ i amb la preciosa ‘Fem l’amor’.
Però va ser dissabte el dia gran, el dia de El Retaule. Per la Diada Bankrobber van reunir fins a dotze valors musicals de casa nostra reunits entorn
una taula amb menjar i beguda, molta beguda.
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Més d’un, entre cançó i copa, va acabar extasiat.
L’alineació era la següent: Bikimel, cantant de veu
dura i rogallosa, esplèndida en tots els seus registres; Maria Rodés, que executa amb tendresa
una música juganera; Carles SanJosé, la veu del
divendres; Pere Agramunt, cantant de La Brigada, carregat de bona lírica i dotat d’una veu dolça; Joan Colomo, un xaval amb pinta de nen i que
diverteix amb la seva interpretació vocal; Maria
Coma, la sensibilitat més màgica i naïf del panorama musical català, i una bona pianista també;
el Ferran Palau, dels Anímic, una banda de pop
suau; Jose Domingo, probablement la sorpresa
més agraïda de la nit, un talent per descobrir, la
veu més fascinant; Isaac Alum, la única figura que
va desentonar amb la seva interpretació vocal,
que no saps si és broma o és que l’home no en
sap més; Ramon Faura, altrament conegut com
Le Petit Ramon, tan bo a la guitarra com animant;
Joan Pons, cantant de El Petit de cal Eril, canta bé
i té bones cançons, i xerra, xerra molt; i tancant
el sant sopar, Jaume Pla, el líder de Mazoni, una
de les bandes més potents de l’escena catalana,
amb cançons que sonen ja a himnes. I com a convidat, i no de pedra, el poeta Josep Pedrals, fent de
mestre de cerimònies, introduint cada cançó amb
un acudit-verset que va fer arrencar més d’una
rialla a la platea de Cal Ninyo, plena a rebentar.
El resultat va ser excel·lent, tot i que en moments
fallava la compenetració musical entre els intèrprets, però el bon humor i les bromes internes van
fer que la cosa llisqués sola. Potser se’ls hi podia
recriminar més interacció amb el públic. Fos com
fos, en aquest sant sopar es va escoltar un petit
tast del ric panorama musical català. Llàstima del
Judes desafinant. I tot ben organitzat pel segell
Bankrobber. Bona feina!
MFM
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Totes les peces del puzle s’encaixen, les esquerdes es segellen. Es diu que la senyal més objectiva de la qualitat d’una pel·lícula, l’objectiu de
tot director, es troba en el temps que aquesta es
manté als teus pensaments desprès d’haver-la
vist. Podria ser mitja hora, tres, un parell de dies,
un mes potser. Jo personalment no puc treure’m
Origen del cap.
Però no es l’única pel·lícula que el britànic ha
aconseguit cisellar a la memòria de molts espectadors. Ho va fer amb Memento (2000), el seu segon llarg amb el que es va revelar com a director
a tenir molt en compte, un thriller escrit pel seu
germà Jonathan Nolan que descriu, precisament,
el món inconnex d’un protagonista incapaç de retenir cap tipus de pensament a la seva memòria.
Es va consolidar amb Batman Begins (2005) i El

Gran Truco (The Prestige, 2006) i ja s’ha consagrat
com un dels més grans cineastes del seu temps
amb els flamants El Caballero Oscuro (The Dark
Knight, 2008) i el seu últim film Origen.
Per al protagonista de Memento el món no es
res, no pot situar-se a un món que no reconeix,
no pot determinar la noció del temps o l’espai
sense la capacitat de retenir nous records. Per
a Leonard (Guy Price) la realitat no es més que
un somni, encara que lluiti per creure el contrari,
per creure en l’existència d’un “món real”. Només
es té a ell mateix, Leonard només és conscient
de la seva problemàtica i solitària existència que
el porta irremeiablement a “perdre el món” de
forma progressiva. Cobb (Leonardo DiCaprio), el
protagonista d’Origen, pateix la mateixa regressió. En el seu cas és l’enfonsament gradual al
món oníric el que el porta a perdre la noció del
que és real i del que no. Però alguna cosa hi ha
d’intencionat en aquesta desconnexió, o més aviat
de masoquista, doncs caure al món dels somnis
és l’única manera possible de mantenir amb vida
la seva difunta dona. Encara que aquesta fugida
acabi revelant-se en ambdós casos en un desig
últim per abraçar la realitat veritable, tot i no
poder contrastar el que hi ha de real o de veritat
dins d’aquesta, queda en evidència com gaudeix
en Nolan amb la creació de realitats virtuals, que
s’elaboren al cap dels seus protagonistes, com a
metàfores del món en que vivim avui dia. De fet
les regles d’Origen estan plantejades com si d’un
videojoc es tractés: si mors, despertes de nou a
un altre punt del món (del nivell/pantalla). Una
reflexió envers la cultura virtual proposada ja a

Matrix (1999) i que serveix per crear una fascinant
estructura narrativa no lineal de diversos nivells,
un exercici d’equilibri magistralment resolt, on
cadascuna de les plantes està definida per un
lloc i temps propis; un recorregut per paisatges
i ritmes dispars que creen l’espectacle definitiu.
Tornant a Memento, hi ha un altre fil que casualment connecta el seu primer èxit amb la seva
última pel·lícula. Es tracta de la presència, en
ambdós cassos, de la figura de la femme fatale,
símbol dels fantasmes i els traumes masculins.
En una lectura psicoanalítica tant Leonard com
Cobb representen la inseguretat masculina, definida per l’incapacitat d’assumir la realitat, i està
focalitzada en les dones de les seves vides: Natalie (Carrie-Anne Moss) i Mal (Marion Cotillard)
respectivament desperten en ells la incertesa
d’allò ambigu, la relació amb elles (o amb les

seves projeccions) és tèrbola i al cap dels protagonistes es succeeixen qüestions del tipus “Puc
confiar plenament en ella? Qui és realment?”. La
mort de les seves dones és, per als protagonistes,
el detonant de la transformació de les seves vides
i elles es transformen en els seus traumes, si per
a Leonard és la necessitat de venjança per a Cobb
és el sentiment de culpa.
Nolan sembla lluitar contra la frustrant manca
d’originalitat que s’estén pel panorama cinematogràfic nord-americà. Un dels símptomes
d’aquesta crisi d’idees, agreujada per la contenció que requereixen altres crisis més notòries, és

recórrer de forma indiscriminada a referents amb
un passat sobre el paper, ja sigui utilitzant Best
Sellers literaris per inspirar guions o optar per
l’estratègia creixent d’adaptar a la gran pantalla
personatges de còmic. Precisament correspon a
Nolan la satisfacció d’haver presentat la, fins ara,
millor versió d’un superheroi sobre el cel·luloide.
Indiscutiblement, El Caballero Oscuro és la més
profunda i complexa reinterpretació de Batman i
la de Heath Ledger, és la més sublim construcció d’un malfactor de vinyeta. Ens proposa films
diferents i estimulants que suposen nous reptes
per als espectadors. Ho fa des d’un aire fresc fruit
d’aquesta tensa convergència d’un cinema autoral i una tendència mainstream, un terreny poc
estable on es troba extremadament còmode i que
li propicia resultats formidables, que comparteix
a més amb altres grans autors de la seva generació, la dels nascuts als 70, com Paul Thomas

Anderson (Magnolia, Pozos de Ambición). Un equilibri que té el seu exemple en com la primera part
d’Origen, massa freda i cerebral per estar envaïda
de diàlegs explicatius que doten de complexitat la
història, és compensada desprès amb una narrativa i una contundència visual que funcionen a la
perfecció. Nolan és capaç d’encaixar com un trencaclosques tots els engranatges del dispositiu cinematogràfic, confiant en que l’espectador serà
capaç de sortir pel seu propi peu del laberint.
Guille F.Santana
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Estrenes

El mes del terror
Octubre. Cada any, durant deu dies, el terror s’apodera de la ciutat de Sitges. Els zombis tornen a la
vida, les pel·lícules que ens van aterroritzar fa més de vint anys tornen en pantalla gegant i en noves
pors es manifesten per espantar-nos, encara que en alguns casos puguin produir l’efecte contrari. Des
de fa anys el Festival de Sitges aposta fort pel terror esdevenint l’oportunitat definitiva per a que una
pel·lícula que no coneix ningú pugui arribar al públic. És per això que als pocs dies, algunes de les
pel·lícules s’estrenen en cartellera per sort de tots aquells que no han pogut apropar-se a Sitges.
Què ens trobarem dins del panorama estatal aquest mes? Doncs, sorprenentment, unes quantes
pel·lícules a tenir en compte com és el cas de “Buried”, dirigida pel debutant Rodrigo Cortés, sobre un
tipus que es troba enterrat viu en un taüt sota terra amb poc més que un encenedor i un mòbil. Aconseguirà aquesta història sostenir-se durant hora i mitja? Esperem que sí, tanta bona crítica rebuda no
hauria d’estar equivocada. El mateix dia s’estrena “Híncame el diente”, l’enèsima parodia de torn com ja
van ser “Epic Movie” o “Dissaster Movie”. El pitjor de tot és que encara hi ha gent que es riu veient aquestes pel·lícules. La següent setmana ens trobarem amb la versió retallada de “Saw VI”, amb poc més de
tres minuts eliminats del metratge original, degut al reclam popular quan la pel·lícula va rebre la qualificació X fa uns mesos sent igual de gore que les anteriors. Aquesta setena part, esperem que darrera,
s’estrenarà en 3D. Com no? A aquestes pel·lícules els hi segueixen de prop “Agnosia” d’Eugenio Mira i
ambientada a la Barcelona del s. XIX. Explica la història d’Eugenia Prats, una jove que pateix d’agnòsia,
malaltia que no permet que el seu cervell interpreti els estímuls externs correctament. Promet algun
ensurt, ambientació clàssica i si tot va bé, una bona història. El mateix dia també tenim “La otra hija” de
Luis Berdejo, de producció internacional i protagonitzada per Kevin Costner, ni més ni menys. Explica la
típica història d’una família que es trasllada a una casa nova. El pare comença a preocupar-se quan la
seva filla comença a comportar-se d’una manera extranya, d’una manera homicida podriem dir. Res de
nou. La premsa internacional tampoc l’ha destacat gaire però qui sap. El mes continua amb el remake
americà de “Déjame entrar”, aquella notable pel·lícula de vampirs amb jovenets de per mig que ha tingut
bona acollida entre la premsa internacional des del recent Festival de Cine de Toronto. En qualsevol cas,
recomano enèrgicament veure l’original perquè realment val la pena. El mateix dia toca “Paranormal
Activy 2” però no sé ni perquè la menciono. Ja acabant el mes tindrem disponible “Los ojos de Julia” de
Guillem Morales, una mena de “El orfanato 2” on la Belén Rueda encarna una dona que pateix estranyes
visions mentre es va quedant cega poc a poc, i “Retorno” de Luis Avilés sobre un poble on ningú és qui
diu ser, assassinats estranys i coses per l’estil.
Està clar que hi ha suficients projectes amb els que ens podrem emportar un bon ensurt al cinema, així
que cal que aneu amb peus de plom i seleccioneu, que desprès no us quedarà pel proper mes.

1 d’octubre
BURIED (Rodrigo Cortés)
HÍNCAME EL DIENTE
(Jasón Friedberg, Aarón Seltzer)

8 d’octubre
SAW VI (Kevin Greuter)

22 d’octubre
LET ME IN (Matt Reeves)
PARANORMAL ACTIVITY 2 (Tod Williams)

29 d’octubre
LOS OJOS DE JULIA (Guillem Morales)
RETORNOS (Luis Avilés)
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il·lustració de Renata Ortega

15 d’octubre
AGNOSIA (Eugenio Mira)
LA OTRA HIJA (Luis Berdejo)

Protagonistes

AINA CLOTET

La protagonista a Infidels (TV3),
ens parla de les seves experiències a la
televisió, el cinema i el teatre.
• El primer record que tenim teu és a Estació
d’Enllaç, a on interpretaves la filla petita de la
Mercè Arànega. Qui et va ficar en aquest embolic? Quins records en guardes?
-Doncs, casualitats, i a més, crec que comença a
ser una de les històries que més he explicat al
llarg de la meva vida, però m’encanta fer-ho! Vaig
anar a TV3 a veure els estudis amb el meu pare,
que és metge, i estava el Pep Armengol i el Jordi
Frades que començaven a preparar una sèrie de
ficció en un moment en què encara no es feien
ficcions pròpies. Va coincidir que estàvem visitant
els estudis i la Fina Brunet ens va preguntar que
si ens agradava el teatre i ens va proposar fer un
càsting amb el Pep. No sabia què era un càsting,
però per casualitat buscaven una noia i els hi vaig
agradar.
Guardo molt bons records ja que em van fer estimar aquesta feina i em van ensenyar a entendre
totalment el teatre i la interpretació des d’un lloc
privilegiat, envoltada d’un equip de gent molt brillant, d’actorassos! I en guardo moltes amistats.

“crec que hi ha guionistes
molt bons i que s’estan fent
coses molt interessants però
el que passa és que tenim el
problema de sempre,
els diners”

• Des que va acabar Estació, fins al teu següent
paper van passar uns 4 anys. Què vas estar fent
aquells anys?
- Jo vaig estar a Estació d’Enllaç fins als 16 anys
i després vaig decidir parar una mica tot el que
eren càstings, ja que tenia ganes d’anar al
col·legi i aquest món em marejava una mica. A mí
m’agradava molt estudiar i de cop em sentia que
no estava en un lloc ni en un altre: no era ni una
nena ni una dona i a l’escola no podia compartir el dia a dia amb les meves amigues, així que
vaig decidir agafar-me un temps per saber què
volia fer. En aquell moment feia ciències pures a
batxillerat, m’agradaven molt i tenia una mica de
confusió i em va anar molt bé parar ja que vaig
decidir després, quan ja tenia 19 o 20 anys, que
realment volia ser actriu.
Durant aquests 4 anys vaig anar al col·legi, vaig

estudiar Comunicació Audiovisual a la Pompeu
Fabra i teatre a l’escola Nancy Tuñón i poc a poc
vaig tornar a fer càstings. La tornada no va ser
fàcil però va ser d’una manera decidida i no per
casualitat com havia estat anteriorment.
No sé què estaria fent ara si aquell dia no hagués
anat amb mon pare als estudis de TV3...
• Temps de silenci, Mirall trencat, El cor de la
ciutat... t’has centrat a fer televisió a Catalunya?
Sabem que has tingut aparicions puntuals a Hospital Central.
- Simplement les coses han anat sortint aquí i
quan han sortit coses a Madrid jo ja estava compromesa. La veritat és que tinc ganes d’obrir
fronteres, ja no només a l’àmbit espanyol, si no
ganes de treballar fora, de viatjar. De fet, vaig estar vivint un temps a França i tinc un representant
allà i parlo bé francès. I ara segurament faré un
projecte allà.
A Madrid per exemple m’agradaria tornar, ja que
hi vaig estar representant Escenas de un matrimonio/Sarabanda de Ingmar Bergman, al Teatro
Español i l’experiència va ser genial.
• Amb quina de les sèries que has fet et quedes?
- Realment no puc escollir-ne cap. Ara mateix
estic molt orgullosa fent Infidels i m’ho estic passant molt bé. Tot i així, Estació d’Enllaç sempre
tindrà un pes important a la meva vida.
• Creus que les telesèries espanyoles/catalanes
estan estancades o estan cada cop més a l’alçada
de les circumstàncies?
- Jo crec que les sèries en general estan en un
moment de transformació i que és un mitjà al
que li queda molt per explorar i moltes coses interessants per fer. Encara que sempre pensem
que se’n podrien fer moltes més, crec que hi ha
guionistes molt bons i que s’estan fent coses molt
interessants però el que passa és que tenim el
problema de sempre, els diners.
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Protagonistes

Crec que s’està tendint a fer sèries a l’estil nordamericà, a on mana el guionista, però allà els
pressupostos per un capítol seria l’equivalent al
d’una pel·lícula d’aquí...

• Ens pots recomanar alguna pel·lícula?
Mother and child del Rodrigo García
Fish tank d’Andrea Arnold
El gran azul i El profesional del Luc Besson
El apartamento, de Billy Wilder
i Elisa K de Judith Colell i Jordi Cadena, jejejee

• Com veus el fet de què cada cop més actors es
passin del cinema a les sèries de TV?
- Estem en un moment en què les fronteres
s’estan trencant. Abans si feies cinema no feies
televisió i a la inversa, i ara això ja no passa. Jo,
com actriu, busco fer coses de qualitat, personatges que m’interessin i, si aquestes històries estan a la televisió, doncs genial, ja que, de fet, és
un mitjà que arriba a molta gent i que et permet
explicar un personatge al llarg d’un temps d’una
manera molt diferent que en una pel·lícula.
Crec que és molt normal que grans actors vulguin
passar a la televisió si realment a aquest mitjà
se’ls hi estan oferint guions bons, cosa que crec
que passarà cada vegada més. Cada cop s’està
intentant fer sèries millors i els prejudicis estan
caient.

• Tens actors o actrius referents? Quin perfil
acostumen a tenir les teves actrius preferides?
- M’agrada molt la Meryl Streep. Em fascina molt
el Bardem. També la Natalie Portman, la Charlotte
Gainsbourg, la Verónica Echegui...hi ha molts actors bons... la Laia Marull també o la Rosa Renom,
o la Clara Segura o la Mònica López, però me’n
deixo tants!!! Crec que cada actor té la seva personalitat i la seva força, i és molt difícil dir “aquest
estil” perquè me n’agraden de molt diferents.

• Parlant de sèries... tu n’ets seguidora d’alguna?
- No en soc gaire seguidora. La única sèrie que he
vist completa és Six Feet Under, que és meravellosa, i In treatment.
• Parlem d’una gran sèrie a la que hi participes:
Infidels. Què creus que ha significat Infidels per
TV3? Creus que ha significat un salt qualitatiu a
nivell de sèries catalanes?
- És una sèrie que TV3 s’estima molt i que, tant
des de la cadena com des de la productora, Diagonal TV, es cuida i es mima. Crec que és molt interessant fer una sèrie així i ens ho passem molt
bé fent-la.
Aquesta nova temporada esperem que agradi
molt als espectadors ja que la portem gravant des
del passat desembre amb moltes ganes. Només
us puc avançar que la nova temporada comença
com si hagués passat un any des de l’últim capítol... i que passaran coses molt fortes...

l’abús sexual a menors per part de persones dins
de l’entorn familiar. I ho fa amb molta força, ataca directament a l’ànima, sense concessions. És
més de crítica o de festivals que de taquilla i és un
dels projectes que em fa més il·lusió de l’any que
ve, que més ganes tinc que la gent vegi...

• Com ha estat la teva experiència en el cinema?
- Doncs molt bona... de fet, jo he anat fent
paral·lelament cinema i televisió, el que passa
és que la televisió és una cosa que es veu més
quan la fas. Vaig acabar de rodar una pel·lícula el
passat novembre, de la que n’estic molt contenta, que es diu Elisa K, que es va estrenar al setembre i que es presentarà a la secció oficial de
San Sebastián aquest setembre. És una pel·lícula
d’autor que han dirigit la Judith Culell, amb la que
havia treballat a 53 días de invierno, i el Jordi Cadina, a partir d’un llibre de la Lolita Bosch, que es
diu Elisa Kiseljak. És una pel·lícula molt honesta,
que parla d’un problema social importantíssim,

• Amb la pel·lícula 53 días de invierno has rebut
el Premi Butaca 2009, el premi a la millor interpretació i actriu revelació als premis de cinema
de Toulousse i nominació a la millor actriu a la 5a
edició dels premis de cinema de Barcelona. Te’ls
esperaves?
- No, no, de fet vam anar al Festival de Toulousse
i em van donar aquest premis sense esperar-ho...
va estar molt bé, vaig conèixer a aquest agent de
França i em vaig quedar allà un temps.
El Butaca tampoc me l’esperava, però un premi
sempre fa il·lusió, no?, és com un cop a l’esquena
que et diu molt bé, segueix per aquí i encara més
si és amb una pel·lícula a la que estimo tant...
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• A la pel·lícula Positius, vas ser co-guionista. Et
sents còmoda escrivint? Veurem aquesta faceta
teva més cops?
- Sí, he escrit un guió per una TV movie i ara estic
escrivint un guió d’un llarg amb el José Tirado, un
amic meu, i amb el meu germà. L’estem movent
per tal de fer la pel·lícula, cosa que em fa molta
il·lusió. M’agrada molt escriure i sempre que puc
ho faig.

• Un altre àmbit en el que t’hem pogut veure
és al teatre. Sents l’adrenalina quan puges a
l’escenari?
- Sí, m’agrada molt. L’adrenalina és molt xula,
però el procés de creació és súper interessant. El
teatre és on realment et reptes a tu mateix, on
veus el punt a on estàs com a actor. Jo crec que
sens dubte és l’escola i quan no en fas et ve el
mono... el cinema i la televisió són collonuts, però
hi ha aquesta cosa de la no continuïtat amb les
emocions com a actor. De fet, són un altre llenguatge, a mi m’encanten i jo m’he criat més a
aquests dos àmbits que en el teatre, però aquest
té alguna cosa d’escola permanent, d’aprendre
i de màgia que no es pot explicar... Pensa que a
la televisió o al cinema hi ha un equip de gent,
un muntatge, una sèrie de coses que fan que tu
no acabis de ser conscient del producte final. És
un treball d’equip que també és molt interessant
i màgic de veure, com un equip molt gran de gent
tenen una energia comuna, un objectiu comú.
Però amb el teatre, quan s’apaguen les llums...

sa d’hora... i ara m’agradaria recuperar-ho una
mica, d’alguna manera com tocant la guitarra o
tornant a fer piano. També faig submarinisme,
l’esport en general, faig bicicleta, vaig al gimnàs,
... i estar amb els meus amics i la família.
• Recomana’ns alguns grups o cantautors dels
que tu escoltes!
- Micah P. Hinson , l’últim de Pastora, Antony and
the Johnsons, Elliott Smith, La Bienquerida, Julieta Venegas, Seu Jorge & Ana Carolina.
• Ja que estem a les recomanacions... ens pots
destacar cinc llibres?
- He disfrutat molt, fa poc, llegint, l’Étranger
d’Albert Camus i Hedda Gabler de Henrik Ibsen
que no me l’havia llegit. I ara que tinc temps estic
amb uns quants alhora: El tiempo envejece deprisa d’Antonio Tabuchi, Women de Bukowski i un
que em fa molta il·lusió que m’han regalat que es
diu Gato encerrado, una reflexión sobre la relación misteriosa entre los gatos i los seres humanos de William S. Burroughs ( és que m’encanten
els gats!).
Molta sort doncs en els propers projectes i moltes gràcies pel teu temps. Cuida’t, que ja tenim
ganes de tornar-te a veure a la pantalla!

• Televisió, teatre, cinema… et sents còmoda en
tots els àmbits o tens algun predilecte?
- No en tinc cap de predilecte i em sento còmoda
en tots ells. M’encantaria poder seguir compaginant els tres amb projectes interessants.
• Què fa l’Aina quan ni fa ni pensa en la interpretació?
- M’agrada molt viatjar. Quan puc m’agrada comprar un bitllet d’avió i anar-me’n a algun lloc que
m’ensenyi coses, que em doni perspectiva, per
relativitzar moltes coses d’aquí, ja que a vegades
et penses que tot és regeix per uns valors i surts
fora i veus que no és així. Crec que aquest seria el
meu principal hobbie.
D’altra banda m’agradaria molt saber música.
Vaig estudiar piano de petita i ho vaig deixar mas• 17

Recomanacions

Els accidents
del Petit Príncep

TEATRE TANTARANTANA
Del 20 al 31 d’octubre del 2010
CIA L’AVIADOR
Text: Albert Tola i Miquel Àngel Raió
Direcció: Miquel Àngel Raió
Intèrprets: Conchi Almeda, Lina Lambert
i Xisco Segura
“Els accidents semblen atzar, però en realitat no
existeixen. L’esclat el portem a dins molt abans
que passi cap desgràcia. Com les libèl·lules que
anuncien un tempesta d’arena al desert. Tota
mort parla de la vida de l’home que hi ha arribat.”
La nit del 31 de Juliol de 1944 l’autor del conte
“El Petit Príncep”, Antoine de Saint-Exupéry, realitza una última gesta com a heroi de guerra i és
abatut per un avió nazi sobre la costa francesa
que el va veure créixer. La seva dona Consuelo i
la seva mare Marie, eixos de la vida i de la literatura de l’escriptor, esperen juntes en una habitació d’hotel de Nova York per saber si, amb la
d’Antoine, han perdut també les seves vides. Totes
dues saben que ell ja no gaudeix de les facultats
físiques necessàries per a volar.
A la mitjanit, la petjada de l’avió de Saint-Exupéry
resta del tot esborrada. Ha mort? Ha resolt la
seva missió? Es tracta d’un suïcidi?
• 18

Un acte idealista que donarà testimoni del sacrifici individual en favor d’un benestar col·lectiu? O
és un intent de que el ciutadà Saint-Exupéry estigui a l’alçada del seva obra com a artista?
Antoine ha desaparegut igual que el petit vailet
del seu conte. Els dubtes assalten les dues dones a l’habitació novaiorquesa. L’espera s’allarga
encara unes hores. Les dues dones segueixen,
pendents del telèfon, més aviat tenses i poc amicals, mentre desgranen la vida d’Antoine, un vol
existencial ple d’accidents, d’aventures i de contradiccions.
Molts anys més tard, l’aviador alemany Horst Rippert, abatut pel remordiment, donarà resposta
als enigmes d’aquesta història sobre l’amor extrem i la distància més feridora, sobre què significa ser home i ser-ho en compromís amb l’amor
i la passió. L’espectador obtindrà, finalment, les
respostes que Consuelo i Marie no van tenir mai.
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El reportatge

Sitges 2010
El pròxim 7 d’octubre es produirà a la localitat de Sitges el tret de
sortida de la cita ineludible del cinema a casa nostra. Seran deu
dies de l’edició 43 del Festival Internacional de Cinema Fantàstic
de Catalunya que torna, un any més, amb la millor selecció de cinema de gènere, terror i ciència ficció d’arreu del món.
I com hi ha coses que no canvien, a més d’una programació plena de títols interessants, a Sitges tenen
temps per la nostàlgia i aquest any miren enrere per
homenatjar el 30é aniversari de l’estrena de El Resplandor (The Shining, 1980), la terrorífica masterpiece
del genial Stanley Kubrick. Encara que no serà l’únic
tribut que es farà aquesta edició. També tindran el seu
moment de veneració altres clàssics del cinema fantàstic com Psicosi (Phsyco, 1960) d’Alfred Hitchcock o
Regreso al Futuro (Back to the Future, 1985) de Robert
Zemeckis pels seus aniversaris; així com l’especial
homenatge que rebrà la figura de Paul Naschy, nom
artístic de l’actor i director madrileny Jacinto Molina
Álvarez conegut per les seves nombroses interpretacions com a home llop i que ens va deixar a finals del
2009. Amb aquest desig es projectarà en primícia el
documental El hombre que vió llorar a Frankenstein
d’Ángel Augudo, sobre la vida i obra d’aquesta icona
internacional del terror. Coincidint amb el centenari
del naixement d’Akira Kurosawa (1910-1998) i com
una activitat més de l’Any Kurosawa, el Festival projectarà també una retrospectiva de la filmografia del
Mestre nipó. També cal subratllar la cita nostàlgica
al film Suspira (1977) de l’italià Dario Argento, que
destaca per la creació d’atmosferes increïblement
angoixants des d’un estil molt personal, en la línea
del David Lynch de Carretera Perdida (Lost Highway,
1997), amb una banda sonora d’aquelles que es troben a faltar avui dia.
Pel que fa a la programació regular, un any més les
cinematografies europees i orientals tenen una àmplia presencia entre els títols que encarnen les noves
tendències del fantàstic. El festival l’obrirà el film Los
Ojos de Julia avalada per la firma de Guillermo del
Toro com a productor en col·laboració amb Rodar y
Rodar (El Habitante Incierto, El Orfanato). El director
Guillem Morales presenta, de la mà de Belén Rueda
y Lluís Homar, un thriller de terror que pretén plan-
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tejar on es troba el límit entre la realitat y la imaginació quan és negada la capacitat de contrastar-ho
amb els propis sentits. Un cop més el Festival aposta
pel cinema fet a casa com a segell identitari, una proposta digna d’elogi que hauria de servir d’exemple
ara que estan a l’ordre del dia la imposició de lleis
per part d’aquells que pretenen defensar el cinema
català promocionant la traducció del cinema que ve
de fora. Si el que es vol és crear quelcom que pugui
anomenar-se cinema català, és a dir, un cinema amb
una personalitat i trets catalans, aquest no pot ser de
cap manera concebut al marge de Catalunya.
La Secció Oficial estarà formada per un aglomerat
de títols que seguiran diverses línies temàtiques com
l’exploració de noves vies per apropar-se al gènere
des de perspectives no convencionals o el cinema
d’autor més sorprenent que busca obrir nous camins
en l’expressió cinematogràfica.
En aquest últim apartat podríem incloure l’última
pel·lícula del tailandès Apichatpong Weerasethakul,
Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (“El tiet
Boonmee, que pot recordar les seves vides passades”),
que serà la premiere espanyola del títol que es va
emportar la Palme d’Or a l’última edició del festival de Cannes. Apichatpong va ser present a Sitges
l’any 2004 amb Tropical Malady, premiada també a
Cannes amb el Premi del Jurat, que ja evidenciava

el seu caràcter independent, la seva preferència per
estructures narratives poc convencionals així com el
fet de fer servir actors no professionals. A Uncle Boonmee… ens centra en els últims dies de la vida del
personatge que dóna títol a la cinta, el qual decideix
passar aquests últims moments al camp on serà rebut pels esperits de la seva difunta esposa i del seu
fill reencarnat en mico amb els quals rememorarà
les seves vides anteriors. Segons el Comitè de Selecció del Festival, la pel·lícula no només “descobreix
una nova concepció del cinema fantàstic”, cosa que ja
va remarcar Tim Burton com a president del Jurat
d’aquest any a Cannes, sinó també una “dimensió de
l’art cinematogràfic com a expressió multi-mediàtica
per desxifrar una realitat complexa, on conviuen llegendes i realitats, drama i paròdia, vida i mort, història
i mitologia”. Un film que segurament no deixarà indiferent a ningú, tant si agrada com si no, ja que es
tracta d’un exercici revolucionari que escapa del convencional i que el seu director recrea, com un joc de
miralls i de realitats contrastades, fent servir com a
matèria primera els mites de la seva regió d’origen,
on la gent creu en la transmigració d’ànimes entre
humans, plantes i animals.
El cinema asiàtic tindrà les seves estrenes emblemàtiques en films com Outrage, l’esperadíssim
retorn de Takeshi Kitano al cinema de gàngsters i
yakuzas deu anys després de Brother, en un film descrit pel director del Festival Àngel Sala com “d’una
violència absolutament extrema, la pel·lícula més forta
de Kitano”. A woman, a gun and a Moodie shop és un
dels film que també està aixecant una gran expectació, la cinta de Zhang Yimou es presenta com el
remake de Sangre Fácil (Blood Simple, 1984), la que
va ser òpera prima dels germans Coen, que el xinès
reinterpreta en clau fantàstica. L’habitual del Festival
Takashi Miike participarà aquest any amb Thirteen
Assassins, un conte de samurais explicat des de la
seva peculiar perspectiva, amb un estil clàssic (en la
línea de Kurosawa o Gosha) que representa ben bé la
seva maduresa com a realitzador.
Un altre remake que ressona amb força és el de
l’aclamada Déjame entrar (Let the Right One In, 2008),
que ja es va endur el Meliès d’Or a Sitges fa dos anys,
batejada aquest cop com Let me in i dirigida per Mat
Reeves, responsable de Monstruoso (Cloverfield,
2008), la versió nord-americana compta amb la participació com a protagonistes de dues joves estrelles
amb credencials com Chloe Moretz (Kick-ass) i Kodi
Smit-McPhee (La carretera). La polèmica la posa

aquest any A Serbian film de Srdjan Spasojevic, un
film sobre el món de la pornografia il·legal a Sèrbia.
Destaca també el retorn de John Carpenter (Golpe en
la pequeña China, La Niebla) al cel·luloide amb The
Ward, un thriller de terror sobrenatural situat a un
manicomi. The Last exorcism, fals documental produït i interpretat per Eli Roth, és l’exemple aquest any
de pel·lícula de baix pressupost que pretén ser el nou
hit entre el públic jove (seguint el camí de cintes com
Paranormal Activity), i pel que sembla ha copejat fort
als festivals de Berlín i Cannes. Wes Anderson, per la
seva part, torna a passar per Sitges després de presentar la lloada El Maquinista (The Machinist, 2004),
amb la première europea de Vanishing on 7h Street,
una cinta entre la ciència ficció i el terror.

Cal també tenir un ull sobre films com Black Death de
Christopher Smith (Desmembrados), Legend of the
Fist: The Return of Chen Zhen d’Andrew Lau (Infernal
Affairs) o Monsters de Gareth Edwards.
A més de Los Ojos de Julia, la participació del cinema
català corre a càrrec d’Eugenio Mira amb Agnostia, el
seu segon film, i 14 Días con Victor de Román Parrado, que tracta els límits entre l’art contemporani i la
realitat. El cinema estatal en general també té representació amb La otra hija (The new daughter), debut
a Hollywood del donostiarra Luiso Berdejo, guionista
de [Rec], Carne de neón de Paco Cabezas i amb Secuestrados de Miguel Ángel Vivas.
Fora de la Secció Oficial, destaquen propostes com
Chatroom, el retorn de Hideo Nakata (Ringu, 1998,
més coneguda pel seu remake nord-americà The
Ring) o Catfish, pel·lícula documental guanyadora
aquest any a Sundance, de la secció Noves Visions.
Interessants semblen també Ip Man 2, la segona
part del film d’arts marcials guanyador a la passada edició; Welcome to the Space Show, la pel·lícula
d’animació japonesa de l’any que farà les delícies
dels amants de l’anime o la producció d’stop-motion
gallega en 3D O Apóstolo de Fernando Cortizo, en la
que casualment Paul Naschy dóna veu a un personatge en una de les seves últimes col·laboracions.
Les seccions Brigadoon i Mightnight X-Treme oferiran el milloret del cine gore, kitch i underground a les
seves genuïnes projeccions per al públic més radical.
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El carismàtic líder de Extremoduro, ens parla de la seva estrena
com a escriptor.

• Acostumat a escriure cançons, com has encarat el repte d’escriure una novel·la?
- Dedicant moltes hores, li has de donar moltes
voltes a tot. No volia fer una novel·la amb una trama d’aquelles que t’enganxen i vas corrent fins al
final, volia poder jugar amb les paraules.
• Quan vas començar a escriure la història, sabies com acabaria?
- Tenia clar fins a la meitat, desprès no sabia que
passaria. Quan vaig acabar d’escriure l’esquelet
em vaig adonar que em faltava fluïdesa, així que
vaig passar un temps sense escriure, estudiant
per agafar fluïdesa.
• Retocaves molt mentre anaves escrivint?
- Retocava paràgrafs que són una mica més
poètics, m’hi podia passar tardes senceres. No és
poesia però volia que fos bonic de llegir.
• Volies que fos molt poètic?
- La poesia no té una trama que et porta fins al
final, la novel·la és tot el contrari. He volgut fer
una cosa intermèdia, no una trama forta, que em
permetés jugar amb les paraules i que el lector
no anés corrent fins al final.
• Ha perjudicat que siguis conegut per Extremoduro a l’hora de valorar la novel·la?
- Ser conegut ajuda perquè saps que hi ha gent
que estarà interessada. Tenia moltes ganes que
agradés però no per les ventes, volia saber que en
pensava la gent un cop llegit i en general sembla
que ha agradat.
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el futur espero que sigui totalment diferent. Si fes
les cançons de fa trenta anys crec que m’hauria
retirat però crec que encara tinc coses a dir.

• Tens previst escriure de nou o et centraràs en
la música?
- No és una cosa o l’altre, és fàcil de compaginar.
M’agradaria tornar a escriure però de moment no
he trobat la història i no vull escriure per escriure.

• Hi ha alguna part de la novel·la amb la que hagis gaudit especialment ?

• Don Severino comença sent un home gris i rutinari i acaba sent un home totalment lliure, volies
plasmar aquesta evolució a la història?
- A vegades fem aquesta transformació conscientment però sovint necessitem una empenta. T’ho
has de plantejar tot a la vida, hi ha molta gent que
viu per inèrcia sense decidir res però és tracta de
tot el contrari.

• Desprès de tants anys fent cançons, com va
sorgir la idea d’escriure una novel·la ?
- Al principi et planteges si seràs capaç i comences fent proves amb relats curts. M’agradava i
la gent m’animava, així que vaig pensar que al
menys m’ho passaria bé.
• Havies escrit abans?
- Vaig començar quan m’ho vaig plantejar. La prosa és diferent a les cançons, s’ha de pensar molt
més, però el més difícil es trobar una història que
et motivi.

- He quedat molt satisfet. Li he dedicat molt de
temps i si no ha quedat millor és perquè no en sé
més, no per anar amb presses.

• Tenies por de les crítiques?
- Quan dediques anys a fer una cosa vols saber
que en pensa la gent però no tenia por perquè no
ho pots fer tot al gust de la gent. És molt relatiu, què és millor? Què li agradi poc a molta gent
o què li agradi molt a uns pocs? Jo sabia que al
menys hi havia uns pocs als que els agradava.

• Què li aconsellaries a aquelles persones que
sempre han viscut per inèrcia?
- Que s’ho plantegin tot i que siguin valents. És
molt fàcil deixar-se emportar per la inèrcia. Si
trobes una feina és fàcil que et passin els anys i
que ja no facis res més però no es tracta d’arribar
a un lloc determinat, l’important és el camí.

• Quant de temps li has dedicat?
- Vaig començar al 2003 però entremig hi ha hagut discos i gires i també he estat estudiant. Diuen
que “el saber no ocupa lugar” però si que n’ocupa
perquè si li dediques temps a una cosa no li pots
dedicar a una altra, no pots fer mil coses alhora.

• Sense voler revelar gaire de l’argument, direm
que l’Església i la Monarquia pateixen un atac de
Don Severino. Es tracta d’un divertiment o amagues una crítica?

• Ja tenies al cap el personatge de Don Severino
abans de començar?
- La història em va venir bastant de sobte. Que et
vingui la història és el més difícil, has de trobar
una història i uns personatges dels que t’agradi
escriure, en els que t’agradi pensar i desprès ja
vas desenvolupant.

“S’ha d’evolucionar
i si torno a escriure
en el futur espero
que sigui totalment
diferent”

• Havies tingut abans l’impuls d’escriure?
- No l’havia tingut abans però quan vaig començar
estava en un moment en el que no em sortia ni
una cançó, potser aquest buit va fer que anés
pensant en altres coses. Escriure en aquell moment em va ajudar molt.
• Quan vas donar per acabat el llibre?
- Era el primer cop i segons anava escrivint aprenia, a l’arribar al final em vaig adonar que estava
molt millor escrit que el principi. Moltes vegades
llegeixes el que has escrit i no és el que tenies
al cap, és agafar-ho i donar-li voltes fins aconseguir-ho.
• Has quedat satisfet amb l’experiència o canviaries alguna cosa?

- Està fet amb tota la mala llet del món, clar que
si!

• Al llibre dones veu a personatges que normalment no la tenen, és una manera de donar una
altra visió de les coses?
- Es tracta de fer veure que no som el centre de
tot. Així tens altres punts de vista perquè les coses no són d’una manera determinada, depenen
de la perspectiva i quantes més perspectives més
savi serà el teu punt de vista.
• Creus que la novel·la hauria estat molt diferent si l’haguessis escrit en un altre moment de
la teva vida?

- A la novel·la hi ha tres parts diferents i m’ha
agradat molt que la gent no en destaqui una en
particular. Volia provar-me, canviar de registre
per no fer-ho tot igual i m’ho he passat molt bé
amb les tres parts.
• Tens referències com a escriptor?
- No, vaig llegint d’una punta a l’altre, intento que
cada llibre sigui diferent a l’anterior per llegir de tot.

• Havent fet una novel·la, et planteges en el futur fer altres projectes que encara no hagis fet?
- No és que tingui res en ment però cada dia estic
més obert perquè quan et fas gran vas perdent la
por de fer les coses.
• La música continuarà sent una prioritat?
- No només una prioritat, és que a mi m’encanta
tocar, sempre toco.
• Entrevistar-te per a nosaltres ha estat un plaer
que no esperàvem perquè no sols concedir gaires entrevistes, oi?
- Segons a qui, molts t’entrevisten per si et treuen
algun titular escandalós. El sensacionalisme ho
està inundant tot, cada cop és més fàcil que a una
revista de música et preguntin per la teva vida.
Per això intento filtrar... i aquí estem!
• Gràcies, Robe!

- Segur, s’ha d’evolucionar i si torno a escriure en
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Oci
responsabilitat. Així necessites uns dos dies més
per desintoxicar-te, però arriba diumenge i penses, que coi, acabem la setmana en alt. El Jazzsí
programa música des del ’92. És el cau on tots els
músics del Taller de Músics fan les seves actuacions. Però el diumenge, a partir de las 19 hores,
és obert a tothom a qui amb art i ofici vulgui pujar
a l’escenari a tocar el que vulgui, però principalment rock and roll. Com sempre, una banda resident és encarregada de escalfar el personal.

Jam Sessions
Van néixer amb el jazz, alçant-se com la màxima expressió de llibertat musical.
A partir de melodies conegudes els músics es deixaven anar i creaven improvisacions que molt cops superaven la composició en que es basaven. I s’hi podien
estar estona. Les jams sessions són, encara ara, i més que mai, la cara més lliure i salvatge de la música. De tot tipus de música. I Barcelona no n’és pas una
excepció. Heus aquí un recorregut pels principals locals en que es poden gaudir
d’aquestes genials improvisacions.
Per començar la setmana val la pena fer-ho assegut i relaxat i deixar-se emportar per la música suau del jazz en totes les seves vessants.
Però clar que el jazz sempre et sorprèn. El passat dilluns 6 de setembre el bateria Oriol Cot va
ser invitat a la jam del Jamboree dels dilluns.
Aquestes son conegudes com les what the fuck
jam session’s i són coordinades per l’Aurelio. Ell
presenta des del 2001 tots els músics que passen per l’escenari del local. Tot comença amb la
presentació de l’artista seleccionat per la nit que
al mateix temps ha escollit la seva pròpia formació perquè l’acompanyi com a banda base, i en
que durant una hora oferiran un concert de jazz.
La banda aquell dilluns era formada, a part del
bateria anomenat, per un guitarra elèctric excep• 28

cional, un pianista de cert virtuosisme, i un brillant contrabaixista. Després d’una hora d’intensa
música va començar el ball d’entrades. L’Aurelio
es dedicava a presentar càlidament tots els que
volien pujar, la majoria probablement amics de la
sala des de fa anys. Així, una jove vocalista atacava el Gee, baby de Nat King Cole, o un saxofonista
es divertia amb la banda amb una bona improvisació de free jazz. Molts més van pujar i van dibuixar un escenari de múltiples perfils musicals
i ètnics, ara tocava un soul sortit del fons d’una
ànima negra, com un rap o un reggae calmant. Tot
pel preu mòdic de cinc euros, de 21 h fins a 1’30 h.
La festa ha estat tan bona al Jamboree que necessitem dos dies per recuperar-nos. Però el dijous,
que per alguns és la primera nit del cap de se-

tmana, ens endinsem en el soterrani de la Sala
Monasterio on la Societat Blues Barcelona organitza les seves pròpies jams de blues. Els convidats d’avui són els Midnight Rockets, una banda
de quatre membres amb ofici que toquen un
blues que poc a poc va ocupant el seu lloc. Quan
veus que els músics i que el cantant finalment
han entusiasmat al públic comença el moviment.
És el propi cantant del grup que va introduint els
nous membres.

Ara, un guitarra, ara s’hi fica una pianista, ara
una noia de veu negra canta el Summertime. I
l’ambient s’escalfa, les cerveses venen i van.
El blues és una festa rítmica que embriaga i et
tanca entre aquelles parets. No facis plans amb
una jam de blues, guarda la bona consciència i la

Són bons, molt bons, i sobretot la vocalista,
s’arrenca versions de la Tina Turner, dels Maroon 5, o de la Sheryl Crow, amb una energia descomunal. L’ambient fins i tot és més variat, més
jove, nois i noies vinguts de tot arreu ocupants tots
els racons de l’espai. Amb mitja hora ja tenen el
públic escalfat. És hora del relleu. Fins gairebé
les dotze de la nit, músics vinguts d’aquí i d’allà,
interpreten peces tan genials com el Take me to
the River, o una magnífica versió allargada fins a
l’èxtasi absolut del I just wanna make love to you.
Una jam per sis euros, però l’experiència és única.
Pura jam, pura improvització, pura comunicació
musical. No us en perdeu ni una.
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Internet

Aquest mes mix de webs
relacionades amb el CINE

I MOLT PROPERAMENT,
VISITA’NS A:

• Pàgina oficial del Festival de Cinema de Sitges: http://sitgesfilmfestival.com
• Amants del terror i el gore de sèrie B, apropeu-vos a la selecció de perles que a
Gore Nation s’encarreguen d’inspeccionar: http://gorenation.wordpress.com/
• Creus que cap de les noves versions de Frankenstein o Dràcula no són a l’alçada
de les originals, oi? Ets fan del terror i la ciència ficció clàssica, adores el còmic, els
efectes especials i la màgia del bon cinema, fas tard, passa’t per:
http://mundomonstruo.blogspot.com/
• A We love Cinema es presenten com “un nou format editorial on-line, una cita amb
el cinema a través d’un únic post diari sobre un tema monogràfic cada dos mesos”.
Crítica i anàlisi des d’una proposta realment interessant: www.welovecinema.es
• A Shoot the Glass es dediquen a reinterpretar les caràtules de grans pel·lícules
des d’un minimalisme extraordinari, a través del qual són capaços de referenciar un
film sencer a través d’un únic concepte visual:
http://www.shoottheglass.bigcartel.com/
• Reflexions cinematogràfiques del director Nacho Vigalondo:
http://blogs.elpais.com/nachovigalondo/
• Minchinela, àlies Dr. Repronto, ens proposa una sèrie d’audiovisuals reflexions
estrafolàries des del seu videoblog: http://minchinela.com/repronto/
• Aquesta vegada és Dr. Zito qui s’encarrega d’analitzar a través de la seva particular visió (sempre audiovisual) del món: http://drzito.wordpress.com/
• Blog col·lectiu de guionistes espanyols que escriuen el que volen, amb total llibertat: http://bloguionistas.wordpress.com
• Base de dades que inclou crítiques, opinions dels usuaris, llibres, càsting, sinopsis, box office, localitzacions, especificacions tècniques o llista de pel·lícules relacionades, Internet Movie Database, completíssim: www.imdb.com
• Internet Film Network, una altra base de dades que connecta amb web sites relacionades amb la cerca, a més d’informació d’actualitat, festivals i industria:
www.ifilm.net
• Base de dades del Ministerio de Cultura on es troba tot tipus d’informació sobre
cine espanyol mitjançant l’arxiu de la Filmoteca nacional. I per als creadors, també
es troba informació de subvencions i ajudes: www.mcu.es
• Web de cinema independent amb catàleg de pel·lícules on-line: www.filmin.es
• Web de descàrregues (legals), Filmotech: www.filmotech.com
• Més cine espanyol a: www.decine21.com

LA NOSTRA NOVA WEB
ON HI TROBARÀS TOTA
LA INFORMACIÓ DE PRIMERA
MÀ SOBRE MÚSICA, CINEMA,
TEATRE, INTERNET...

TOTA LA CULTURA
A UN SOL CLICK
I si encara vols més,
segueix-nos a Facebook
i a Twitter

• Arxiu de la Filmoteca de Catalunya, pel·lícules i llibres de la Filmoteca (entre
d’altres arxius): http://beg.gencat.es (gencat.es) o
http://cultura.gencat.cat/filmo/
• Cinema català a: www.cinemacatala.net
• Base de dades del Brittish Film Institute: www.bfi.uk
• Tràilers de cinema: www.trailersdecine.com

Vols anunciar-te a Coolt?
Si vols que el teu anunci surti al proper número, contacta’ns a
info@coolt.cat

