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The Gramophone
Allstars a l’Estartit
La big band The Gramophone Allstars
presenta el seu disc Jazzmaica avui a les
deu de la nit al Festival de Jazz de l’Estartit,
en el marc del Festival de Torroella de
Montgrí. El grup dirigit pel saxofonista
Genís Bou busca el punt de trobada entre
els ritmes afroamericans i els caribenys.
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cies de la Clara, el vell amor que encara l’obsessiona. Quan la seva cita, incòmoda, li demana que canviï de tema, ell
comença a parlar dels seus problemes
de diarrea. “Vaig dirigir l’escena com si
fos d’un film de Todd Solondz, que és un
director que m’encanta”, confessa Gordon Green. Un altre nom clau del cinema indie de les dues últimes dècades,
Harmony Korine, actua al film interpretant el propietari d’un bordell que
idolatra Pacino perquè de jove va ser el
seu entrenador de beisbol. “Va venir a
Austin per presentar Spring breakers al
South by Southwest i em va semblar un
paio tan divertit que vam crear un personatge a la seva mida. Això sí, ell va improvisar tots els diàlegs. S’ho va passar
molt bé i Pacino i ell es van fer molt
amics. De fet, Pacino és el protagonista de la seva nova pel·lícula!”
Gordon Green és famós pels girs de
180 graus de la seva carrera. Als seus inicis, el lirisme de George Washington el
va convertir en el nou Malick, però gràcies a Superfumats i la sèrie Eastbound
and down va passar a ser el rei de la comèdia gamberra. Les recents Joe, Senyor Manglehorn i Prince Avalanche
formen una tercera via en la seva filmografia. “D’ençà que vaig ser pare he intentat fer pel·lícules més senzilles amb
una producció petita i així poder viure a
casa meva a Austin”, justifica. En el seu
últim film, que va acabar de rodar fa una

