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‘THE
MASTER’
LA NOVA PEL·LÍCULA DE PAUL THOMAS
ANDERSON ÉS L’ESTRENA DE LA
SETMANA. AMB UNS ESPLÈNDIDS
JOAQUIN PHOENIX I PHILIP SEYMOUR
HOFFMAN, LA CINTA TÉ FUSTA
DE CLÀSSIC CONTEMPORANI.

JOSEP MARIA RODRÍGUEZ GUEROLA,
EL MESSI DE LA PASTISSERIA.

JAUME PLA (MAZONI) ES PRENDRÀ UN ANY
SABÀTIC AQUEST 2013. LLUNY DE QUEDAR-
SE INACTIU, TREBALLARÀ PER REINVENTAR-
SE. ‘MAGRANES MOLT’ ÉS UN PUNT I A PART.

MARC CREHUET,
A PUNT D’ESTRE-
NAR LA SEGONA
TEMPORADA
DE LA ‘SITCOM’
‘POP RÀPID’ A TV3.

L’ART COMBATIU DE LA GIRONINA NÚRIA
GÜELL O COM PASSAR A L’ACCIÓ.

PAULA BONET, AUTORA
DE LA PRIMERA PORTA-
DA DE LA HISTÒRIA DEL
‘PLAY’, ENS ENCOMANA
LA SEVA PASSIÓ PEL
VIBRANT BARRI DE
RUSSAFA, A VALÈNCIA.

JORDI CASANOVAS ÉS
UN DELS GRANS NOMS
DE LA JOVE DRAMA-
TÚRGIA ACTUAL. HO HA
ESTAT DURANT EL 2012
I PROMET SER-HO
TAMBÉ EL 2013.

ISAKI LACUESTA ALBERT PLA
Cara
a Cara

del 4 al 10
de gener

ELS

DELA SETMANA

08
Cinema

MAR COLL SERÀ UNA DE LES
CINEASTES D’AQUEST 2013,
I EL SEU NOU LLARGMETRATGE,
UN DELS MÉS ESPERATS.

XAVIER BERTRAL

PERE TORDERA

PERE TORDERACARLA TRAMULLAS

JOSE BRAVO

DAVID PLANAUMA FERRAN FORNÉ

ALTA FILMS
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Sabem que el ‘Play’ neix en unmo-
ment difícil. I podríem emprendre
aquest 2013 amb el cap cot, lamen-
tant-nos per les retallades i per la pu-
jada de l’IVA, però ens agradamés
l’estil del Teatre de Bescanó, que és el
de regalar entrades amb la compra de
pastanagues. Les dificultats sovint
encenen els ànims dels creadors i nos-
altres apostem per una generació que
ja no espera que ningú li tregui les
castanyes del foc. Per això destaquem
la feina d’artistes com els de la porta-
da, que, lluny de quedar paralitzats
per la crisi, arrisquen amb noves for-
mes, nousmitjans i nous objectius.
Aquesta és lamanera com l’art i el
món, en definitiva, han d’avançar. Ja
no n’hi ha prou amb la simple con-
templació, ens calen creadors que
emprenguin la seva tasca amb ànim
transformador. I en tenim unmunt.

Super CulTuits&Trolls Juguem-hi?

La setmana elèctrica

NINGÚ ENS TRAURÀ LES
CASTANYES DEL FOC

“«El treball es mesura en
Joules. La força es mesura
en Newtons. La freqüència
en Hertz. L’estupidesa en
Werts». Bon any a tots”
Silvia Bel
(@SilviabelB)
ACTRIU

“Al suplement ‘Play’ de
l’ARA reinvidicarem la bona
TV, també la que no es veu al
televisor...”
Eulàlia IglesiasHuix
(@EuIglesiasHuix)
PERIODISTA

“Doom pop, screw hop, trap,
seapunk, tumblr wave...
Quines etiquetes ens esperen
per al 2013? #cantwait”
antònia folguera
(@bzzzbip)
TUITAIRE

“MAIES, EN VERITAT
VOS DIC QUE LLEIXATS
LES APOCALIPSIS ALS
PROFESSIONALS”
NOSTRESINYÓ
(@NOSTRESINYO)
TUITAIRE

“Endesa ésmassa vintage per
enllumenar la nostramoder-
nor#GràciaHipsterTown”
drelatsg
(@drelatsg)
TUITAIRE

“Mourinho és el Jordi Cañas
del futbol. Si Jordi Cañas
tingués cervell, clar”
jair dominguez
(@vedellconsagrat)
ESCRIPTOR

“Nou atac imperdonable.
Sony anuncia que l’any 2013
deixarà de fabricar gravado-
res de casset. Volen acabar
amb nosaltres. Resistim,
companys”
Modernet de Merda
(@ModernetdeMerda)
TUITAIRE

“Voy a aprender catalán por
dos razones: 1) para enten-
der las letras deMishima, 2)
para hincharle las pelotas al
madridista de mi papá”
PH
(@PllyH)
TUITAIRE

“Ja queda poc perquè arran-
qui la gira del #DeBosc! Aquí
teniu poblacions, dates i
entrades: www.pauvall-
ve.com/agenda/”
Pau Vallvé
(@PauVallve)
MÚSIC

CABARET ELÈCTRIC

PER DAVID TORRENTS

DIVENDRES 04 DISSABTE 05 DIUMENGE 06 DILLUNS 07 DIMARTS 08 DIMECRES 09 DIJOUS 10

AMB CADA ‘PLAY’, LES
AMIGUES DEL CABA-
RET ELÈCTRIC D’ICAT
ENS DISSENYARAN
UNA SETMANA QUE
ENRAMPA. SOM-HI!

PER SABER-NE MÉS,
ESCOLTEU-NOS
(DL-DV, 21-22 H)

US RECORDEM QUE LA NIT DE
REIS TOCA TARÁNTULA A
L’HELIOGÀBAL DEL BARRI DE
GRÀCIA. PRESENTEN EL SEU
ÚLTIM DISC, ‘FRACASADOS’, UN
ÀLBUM ICONOCLASTA I AMB EL
SENTIT DE L’HUMOR TÍPIC DE LA
BANDA BARCELONINA.

ELSDIVENDRES SEMPRE ENSACOM-
PANYENELSMILLORSDJS AMB LA
MILLORMÚSICA. AQUESTA SETMA-
NA L’ENCARREGATDE FERGIRAR
ELS PLATS SERÀDJMAYFIELD, HA-
BITUALDEL KOITTONCLUBDE
SANTS (BCN). SI US AGRADENELS
SEUS SONSNEGRES, EL PODREU
TORNARAESCOLTAR ELDIA 12DINS
DE LAPROGRAMACIÓNOVADE LA
SALADEDALTDELSIDECAR.
APARTIRDE LES 23.30H

AMB EL BLOG GASTRONÒMIC
DE RAMON LLUBIÀ
DESCOBRIM LES MILLORS
CROQUETES. ALGUNES ADRECES
PERQUÈ ANEU FENT BOCA:
RESTAURANT CAÑOTA,
C. LLEIDA, 7, CELLER CAL
MARINO, C. MARGARIT, 54,
I LAMASIA,
C. ELISABETS, 16 (BCN).
SANTANTONIESTRANGER.WORDPRESS.COM

COMENÇA LA QUARTA
TEMPORADA DE LA SÈRIE
‘JUSTIFIED’. AMB AQUESTA
EXCUSA FAREM UN REPÀS A LES
MILLORS SÈRIES DE TELEVISIÓ
AMBIENTADES EN
EL MÓN DEL
‘WESTERN’.

RESERVEU ENTRADES
PER ‘SMILEY. UNA
HISTÒRIA D’AMOR’,
DE GUILLEM CLUA, A
LA SALA FLYHARD.
INTERPRETADA PER
RAMON PUJOL I
ALBERT TRIOLA,
AQUESTA COMÈDIA
ROMÀNTICA ESTARÀ
EN CARTELL FINS AL 4
DE FEBRER.

APROFITEU PER VEURE L’ACTOR
VALENCIÀ XAVI CASTILLO EN
EL SEU ESPECTACLE D’HUMOR
‘VERIUEU-HO!’, UN MONÒLEG
CRÍTIC I MOLT DIVERTIT SOBRE
L’ACTUALITAT A LA SALA
MUNTANER (BCN).

PODEU LLEGIR EL LLIBRE
‘BERLÍN, CAPITAL DE
ALASKA’, DE L’EDITORIAL 66
RPM, UN HOMENATGE
EMOCIONANT I EMOCIONAT A
LOU REED PER ALGUNS DELS
MILLORS ESCRIPTORS DE
L’ESTAT. CARLOS ZANÓN I
CRISTINA FALLARÀS EN
PARLARAN AL PROGRAMA.
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Safareig

El cantant deScissor
Sisters, Jake Shears,
possiblement col·labo-
rarà en el pròxim disc
deQueens of the
StoneAge. Shears
s’ha declarat fan

del grup

Se sap
MÚSICA
EL ‘GANGNAM STYLE’ VA SER EL TEMA
MÉS PUNXAT A SPOTIFY PER CAP D’ANY
El Gangnam style de Psy segueix
batent rècords. Després de ser un
dels vídeos de YouTube més vis-
tos del 2012, Spotify ha fet públic
que també ha sigut la cançó més
punxada d’aquest Cap d’Any. En
segona posició, hi trobem Dia-
monds de Rihanna.

MÚSICA

MADONNA GAIREBÉ
CANCEL·LA UN
CONCERT PEL FUM

Madonna va amenaçar de
cancel·lar un concert a Xile
després de veure que di-
versos assistents estaven
fumant. La diva es va adre-
çar a aquests espectadors i
els va acusar de tractar-la
com una “fotuda idiota”.
Com que els fumadors no
es van donar per al·ludits,
la cantant va afegir que si
no apagaven els cigarrets
abandonaria l’escenari.

Rebobinem

‘HUEVOS DE ORO’,
DE BIGAS LUNA

EL FERRERO
ROCHER DE VIC

L’SNITCH DAURAT,
DE HARRY POTTER

ELS GLOBUS
D’OR

LES SET BOLES
DE DRAC

El 1991 Míchel va fer
la famosa tocada als
baixos de Valderrama
al Bernabéu. Dos anys
més tard Bigas Luna
estrenava
film amb doble ració
esfèrica i un Javier
Bardem tocapilotes.

Que el bombó més
glamurós sigui l’àlies
amb què els vigatans
coneixen L’Atlàntida,
el seu moderníssim
auditori de disseny, el
retorna a la seva con-
dició de bunyol. Amb
embolcall daurat.

Harry Potter, amb la
seva escombra vola-
dora, vol ser el Messi
del quidditch. Per
aconseguir-ho ha
d’atrapar la punyete-
ra boleta amb nom de
llibre d’autoajuda:
Nova Consciència.

El premi que avança
les travesses dels Os-
cars podria semblar el
complement ideal de
la Concha d’Or del
Festival de Cinema
de Sant Sebastià. So-
bretot per a un argen-
tí. Viste, pelotudo?

Una de les raons de
ser de Son Goku era
reunir les set boles de
drac per invocar She-
ron. Quina quantitat
d’episodis que tota
una generació de
nens es van empassar
per veure-ho!

DILLUNS LA FIFA
ENTREGARÀ LA PRÒXIMA
PILOTA D’OR, PERÒ HI
HA ALTRES BOLES DAU-
RADES QUE ENS
AGRADEN MÉS ENLLÀ
DEL FUTBOL

PER OLGA ÀBALOS

FELIPE TRUEBA / EFE

CINEMA
NO HI HAURÀ UNA NOVA VERSIÓ
DEL ‘YELLOW SUBMARINE’ DELS BEATLES
Robert Zemeckis ha abandonat el
projecte de fer una nova versió del
film dels Beatles Yellow submari-
ne. El director de Retorn al futur i
Forrest Gump planejava recrear
aquesta cinta d’animació del 1968
des de feia tres anys, i fins i tot ja
tenia un càsting d’actors de veu.

CINEMA
JAY-Z COMPON LA BANDA SONORA DE
LA NOVA ADAPTACIÓ D’‘EL GRAN GATSBY’
Jay-Z està component la banda so-
nora d’El gran Gatsby, l’adaptació
del clàssic de Francis Scott Fitzge-
rald que dirigeix Baz Luhrmann
(Romeo + Julieta,Moulin Rouge).
Ho ha confirmat al seu Twitter
Jeymes Samuel de The Bullitts,
que també hi participa.

TELEVISIÓ
‘JUEGO DE TRONOS’ ÉS LA SÈRIE DE TELEVISIÓ
MÉS PIRATEJADA DEL 2012
La sèrie de la HBO Juego de tronos
ha estat la més piratejada del 2012
segons el portal TorrentFreak. A
continuació, les més descarrega-
des han sigut Dexter, The Big
Bang Theory, Cómo conocí a vues-
tra madre, Breaking Bad, The
walking dead i Homeland.

Angelina Jolie
podria dirigir un ‘bio-
pic’ sobre un home que
va competir als Jocs
Olímpics del 1936 i va
lluitar a la Segona
GuerraMundial

BeckHansen ha
declarat que potser
editarà un parell
d’àlbums aquest
2013. El seu últim

disc d’estudi, ‘Modern
Guilt’, data del 2008

El líder de The Fall,
Mark E. Smith, ha
assegurat amb ironia
queBrad Pitt hauria
d’interpretar-lo en un

hipotètic ‘biopic’
sobre la seva figura

L’actriuNeve
Campbell

ha dit en una entre-
vista que no és segur
que es rodi una cin-
quena part de la saga
de terror ‘Scream’

LES ALTRES
PILOTES

D’OR

Director Carles Capdevila
Director adjunt Ignasi Aragay

Fotografia Francesc Melcion Llengua Albert Pla
Cap de disseny Cristina Córdoba

Coordinador Borja Duñó Redacció Hugo de
Cominges, Xavi Serra Disseny original Ricard Marfà

Maquetació Yolanda López, Idoia Vallverdú, Ricard
Viladrich, Raquel Baseiria

ARA C. Diputació, 119 | 08015 Barcelona
93 202 95 95 | play@ara.cat

IL·LUSTRACIÓ DE PORTADA: PAULA BONET

SORTEIG REIAL
¿Vols veure ‘La família
irreal’ al Teatre Victòria?
Fes-te seguidor del ‘Play’
a Facebook o Twitter i
participaràs en el sorteig

de dues entrades per al
musical més divertit
de la cartellera.

Anunciarem el guanyador
la setmana que ve a les
nostres xarxes socials.
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ló de fons. Per apaivagar la polè-
mica, Anderson fins i tot va fer
una projecció privada del film
per a Tom Cruise, el seguidor

més conegut de la secta i
amic del director des
del rodatge de Mag-
nòlia. L’opinió de
Cruise sobre el film
no ha transcendit,
peròAndersonesva
afanyaraaclarirque
elli l’actor“continua-

ven sent amics”.

PHOENIX RESSUSCITA

Themastersuposaelretornalci-
nema de Joaquin Phoenix, l’ac-
tor que, després de tocar el cel
amb el romanticisme condem-
natal fracàsdeTwolovers id’en-
carnarJohnnyCashalapel·lícu-

Cinema

XAVI SERRA

Nohihagairesdirectors
en el cinema actual
quegenerin l’expecta-
ció que provoca cada
nou treball de Paul
Thomas Anderson.

Continuador de l’obra dels pe-
sos pesants del New American
Cinema –Scorsese a Boogie
nights,RobertAltmanaMagnò-
lia–, Anderson no ha fet més
quecréixerencadaundels seus
films: des del romanticisme ex-
cèntric aPunchdrunk loveodes
del drama històric en clau de
tragèdia a Pous d’ambició.

A The master, el seu nou
llargmetratge, Anderson viatja
alsEstatsUnitsdelsanys50per
examinar els damnificats de la
ressaca silenciosa de la Segona
Guerra Mundial. Coneixem
FreddieQuell, soldatde lamari-
na,enunaderivaautodestructi-
va, consumint-se a foc lent en
unailladelPacífic, contemplant
amb indiferència la possibilitat
de tallar-seelsditsambunmat-
xet i omplint una buidor inex-
plicable amb còctels atòmics
d’alcohol i combustible. Inca-
paç d’adaptar-se a la vida civil,
vagabundeja pels marges del
SomniAmericà fins que unbon
dia topa amb Lancaster Dodd,
que es presenta pomposament
com a “escriptor, doctor, físic
nuclear i filòsof teoritzador”.
Però Dodd no és altra cosa que
el líderd’uncultepseudocientí-
fic, seductor i venedor de fum.
Inesperadament, el nihilisme
neuròticde l’un trobaencaixen
el magnetisme religiós de l’al-
tre, i viceversa: el guru acull
l’ovella díscola en el ramat i el

mes dels seguidors d’aquest cul-
tetanpopularaHollywood.¿The
master és una biografia apòcrifa
deHubbard? Anderson sempre
ha dit que la pel·lícula no
preténserunretratdela
cienciologianidel seu
líder, tot i que admet
que va utilitzar la fi-
gura de Dodd i els
procediments del
culte com a inspira-
ció.Els paral·lelismes
sónnombrosos:eltipus
de vaixell en què viatja
Dodd, la repetició de preguntes
en interrogatoris cara a cara, les
regressions a vides passades...
finsitotlapretensiódeHubbard
de ser un físic nuclear. Però tan
certcomquelapel·lículas’inspi-
raenlacienciologiaiqueelretrat
queenfanoésgaireafavoridorés
que la sectanoés el focusdeThe
master, sinómés aviat el seu te-

laA la corda fluixa, va anunciar
que tocava el dos de la interpre-
tació per entregar-se en cos i
ànima a una nova carrera coma
cantant de rap. Tot plegat era
unafarsa,unaperformancereco-
llida en el fals documental I’m
stillhere, deCasey Affleck.Elde
The master és el primer paper
convencional que interpreta
Phoenixdesprésd’aquestcomi-
at orquestrat i representa una
resurreccióentotaregla,untre-
ball interpretatiu en la línia del
DeNirodeTorosalvatgeoelDa-
niel Day Lewis de Pous d’ambi-
ció: descarnat, intens, brutal.
Phoenix,aquiAndersonjahavia
intentar fitxar per a Boogie
nights i Pous d’ambició, hauria
de ser candidat segur a l’Oscar.
Peròbocamollcomés, tépoques
possibilitats: faunsmesosvade-
clarar que els premis eren “una
total i absoluta estupidesa”.

UNMESTRE A L’ALTURA

En el paper de Dodd, Anderson
hi situa Philip Seymour
Hoffman, que col·labora per
cinquena vegada amb el direc-
tor. SiThemaster és un combat
de voluntats, l’actor representa
el control, l’exercici del poder a
través d’una fe improvisada.
SeymourHoffmandónaunarè-
plica a l’altura a Phoenix, però
sensecaureenelsseusexcessos.
Mesurat, hipnòtic i entabana-
dor, l’actorconcentramagnetis-
me en la mirada. Tampoc falla
Amy Adams en el paper de l’es-
posa abnegada i subtilment re-
cargolada de Dodd: només una
injustícia hauria d’impedir la
sevaquartanominacióa l’Oscar.

borratxo abraça la figura pater-
naqueposa límitsa lasevaauto-
destrucció.Entreelsdos s’esta-
bleix una dansamacabra de se-
ducció i renúncia,unestudipsi-
cològic sobre l’alienació i el
poder que va seduir el jurat de
l’últimaMostradeVenècia:The
master es va endur el Lleó de
Plata al millor director i la Co-
paVolpi per als dos actorsprin-
cipals, i no es va emportar el
Lleód’Orperquè lareglamenta-
cióprohibeixqueuntítolacapa-
ri tants premis.

CONTRA LA CIENCIOLOGIA?

Fins i tot abans de l’estrena,
lessemblancesentreelpersonat-
ge deLancasterDodd i el funda-
dor de la cienciologia L. Ron
Hubbard van fer saltar les alar-

EL CULTE DE
‘THEMASTER’
Joaquin Phoenix entra a la secta

del guru Philip Seymour Hoffman en
el nou film de Paul Thomas Anderson
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LA CRÍTICA
PUNTUA
Els nostres crítics i Scott
Foundas, del Village Voice
(Nova York), puntuen de
l’1 al 5 una selecció de les
pel·lícules en cartellera.
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EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS
!!!

Direcció i guió: Pascal Laugier. 115 minuts. Canadà
(2012). Amb Jessica Biel, Jodelle Ferland, Stephen
McHattie.

Pascal Laugier va fer un salt
mortal cap als abismes de

l’horror físic aMartyrs, paradigma del torture
porn amb coartada artística. A El hombre de
las sombras s’arrisca a decebre la parròquia
d’amants del gore amb un canvi de rumb sor-
prenent cap al terror més convencional: la his-
tòria de la xèrif de policia d’un poblet nord-
americà que investiga les desaparicions miste-
rioses dels nens de la contrada té un perfum
de sèrie B rutinària que fa més por que les
puntuals aparicions del dolent de torn. Però
res és el que sembla en el primer film en an-
glès de Laugier: el francès es reserva un cop
d’efecte que capgira la interpretació del relat
i intenta subvertir els codis del gènere a la
manera del millor Shyamalayan. La intenció
és d’aplaudir en el context del terrormains-
tream actual, sovint massa poruc i previsible,
però en el còmput global del film pesa en ne-
gatiu la grisor de la primera part i un desen-
llaç digne d’un episodi d’Expedient X. Malgrat
que vol ser un comentari metalingüístic sobre
el mateix gènere, el film de Laugier s’assembla
massa al que critica. | X. S.

DESPEDIDA DE SOLTERA !!!

Direcció i guó: Leslye Headland. 87 minuts. Estats Units (2012). Amb Kirsten Dunst, Isla Fisher, James Marsden.

Instituïda històrica-
ment com un aparador

per al lluïment masculí, la comèdia americana
sembla abocada a un cert canvi de paradigma,
un replantejament que posa en primer pla la
gestualitat i l’imaginari femenins.

En aquest context, i sota l’ombra de fenò-
mens com La boda de la meva millor amiga o la
sèrie Girls, Despedida de soltera arriba per de-
mostrar que les noies també saben esbojarrar-
se, abusar de l’humor escatològic, fer bromes in-

tertextuals i sobreviure a una vetllada de l’estil
Quina nit!, la pel·lícula de Martin Scorsese. Tot

un reguitzell de rituals de germanor que formen
part de l’ADN de l’actual comèdia ianqui (de fet,
en la producció d’aquest film de noies indepen-
dents s’hi amaguen dos dels homes forts del gè-
nere: Will Ferrell i Adam McKay).

I, malgrat tot, el que acaba fent deDespedi-
da de soltera una pel·lícula singular és la seva vo-
luntat de transcendir la caricatura: el millor, com
passava en les comèdies de John Hughes dels
anys 80, arriba a l’hora de les confidències a cau
d’orella. | MANU YÁÑEZ

LA NOCHE MÁS OSCURA
(ZERO DARK THIRTY)
Direcció: Kathryn Bigelow Guió: Mark Boal. 157 minuts. Estats Units (2012). Amb Jessica Chastain,
Joel Edgerton, Taylor Kinney.

Kathryn Bigelow, al
costat del guionista

Mark Boal, ha aconseguit una gesta irrepetible:
posar imatges a uns esdeveniments amagats
durant una dècada sencera. Fins al 2011 dubtà-
vem si Bin Laden existia en realitat i ni tan sols la
versió dels Estats Units sobre l’operació de cap-
tura del terrorista va convèncer la comunitat in-
ternacional. Com sant Tomàs, el món sencer ne-
cessita veure per creure, i és aquí on Bigelow
entra com a gran protagonista.

Per enfrontar-se a La noche más oscura són
necessaris, doncs, dos advertiments. Primer, re-
cordar que som al davant d’una pel·lícula de fic-
ció, encara que Bigelow l’articuli de manera que
sembla que el que és versemblant es transfor-
mi en veraç. És a dir, que el treball és un llarg-
metratge tan sòlid que aparenta explicar la ma-
teixa veritat.

Segon advertiment: quina és aquesta veritat
que volen explicar-nos? Com a En tierra hostil,
Bigelow i Boal tornen a mostrar-se ambigus
amb la institució bèl·lica, però aquí justifiquen
l’operació militar que va donar mort, suposem,

a Bin Laden. Clar i català: La noche más oscura
és pura propaganda, és l’altre pla de la famosa
fotografia d’Obama i el seu gabinet observant
l’operació de captura del líder d’Al-Qaida.

Tant de bo tota la propaganda fos, això sí,
tan bona com La noche más oscura. I urgent. La
pel·lícula no només estableix vincles amb un
bon grapat de treballs –des d’Essential killing
(Jerzy Skolimowski, 2010), la sèrie Homeland
(Howard Gordon i Alex Oca) o la molt crua The
invisible war (Kirby Dick, 2012)– sinó que obre
la porta a moltes qüestions, resumides en una
sola: per què ara? | PAULA ARANTZAZU RUIZ

!!!!

THE MASTER
!!!!!

Direcció i guió: Paul Thomas Anderson. 137 minuts.
Estats Units (2012). Amb Joaquin Phoenix, Philip
Seymour Hoffman, Amy Adams.

Vet aquí un alumne que és
un sac de rampells. Inesta-

ble psicològicament i incapaç de reincorpo-
rar-se a la vida civil després de combatre en
la Segona Guerra Mundial, només pensa a fu-
gir de si mateix mitjançant el sexe o l’alcohol.
I vet aquí un mestre que s’inventa sobre la
marxa els coneixements que imparteix com
si fos en part científic i en part predicador; la
disfressa inequívoca de l’escurabutxaques in-
tel·lectual, en definitiva. Entre aquests dos
personatges tan extrems, però potser no tan
oposats, s’hi estableix una malaltissa relació
docent que es mou entre la submissió, l’expe-
rimentació i la dependència. Ara bé: quin dels
dos personatges condiciona més l’existència
de l’altre? No queda gens clar...

De fet, en tota la pel·lícula no hi ha cap
gran veritat expressada amb claredat, ni hi ha
un relat convencional sobre el naixement de
la cienciologia. Hi ha una narració encriptada,
complexa i fascinant que va generant les se-
ves pròpies normes com a pel·lícula, de la ma-
teixa manera que també els personatges in-
tenten establir noves regles per a la vida. The
master és, doncs, un film imprevisible. Un atri-
but que, històricament, és el que sempre ha
caracteritzat les grans obres de la narrativa
nord-americana (cinematogràfica o no). I aquí
citeu el títols i les patums que vulgueu, d’Orson
Welles a Thomas Pynchon, de Martin Scorse-
se a Don DeLillo, que l’última pel·lícula de
Paul Thomas Anderson no s’empetiteix al seu
costat. | JOAN PONS

L’ÈPICA ÍNTIMA DELS
70 MIL·LÍMETRES

Anderson ha rodat The master en 70 mm,
el format habitual de les epopeies majestu-
oses de David Lean, un suport ara gairebé
extingit: l’últim que el va utilitzar va ser
Kenneth Branagh a Hamlet (1996). En
temps de 3D i 48 FPS, Anderson no aposta
per aquest format obsolet i incòmode –la
càmera fa un soroll difícil de dissimular– per
guanyar resolució o nitidesa, sinó perquè
troba que la textura escau als personatges i
al període que retrata. L’èpica dels 70 mm,
al servei d’una pel·lícula de cambra. Ara,
a Catalunya no hi ha cap cinema capacitat
per projectar-la en aquest suport.
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DAVID PLANAUMA

BRINDIS PER UN NOU CINEMA
Mar Coll, la directora de ‘Tres dies amb la família’, estrena el 2013 un nou
treball i es pregunta com seran i com es produiran les pel·lícules del futur

XAVI SERRA

Mar Coll va aterrar
amb bon peu en el
món del cinema:
Tres dies amb la fa-
mília, la seva opera
prima, del 2009,una

radiografia de la incomunica-
ció a partir dels rituals funera-
ris d’una família que va triom-
far als Gaudí i es va endur el
premi a lamillordirecciónove-
lla dels Goya. Exalumna de
l’Escac i filla de les Corts, Coll
encara un 2013 “imprevisible”
enquèarribarà el seunou llarg,
Les quatre o cinc fugues de la
Jeni, amb Nora Navas (Pa ne-
gre) en el paper principal.

Rodada en plena crisi de les
subvencions, la directora temia
que la pel·lícula es fes vella
abans d’estrenar-se, com un
vestigi d’una indústria extingi-
da, i que la història no reflectís
unmoment tan “convuls” com
l’actual. “L’altre dia, però, ve-
ient lapel·lícula, emvaigadonar
que sí que està connectada: la

protagonista és una dona d’uns
40 anys que intenta reprendre
la seva vida després d’un acci-
dent i no se’n surt –explica–. És
una història sobre el canvi i
l’adaptació.Ellavol ser laperso-
naque tothomesperaque sigui,
però no ho aconsegueix. A la
gent del seu entorn, com ens
passa ara a tots, li costa molt
desfer-se de la idea que tot tor-
naràasercomabans”.Ensinto-

nia amb aquest 2013 “imprevi-
sible”, Coll no sap quan s’estre-
narà la pel·lícula però calcula
queprimers’estrenaràals festi-
vals i cap a la tardor arribarà a
les sales de cinema.

DEL LLARG AL CURT
Collnoestalvia rotunditatquan
afirma que el cinema a l’Estat
està “enfonsat” i la producció
“encaiguda lliure”.Perònodes-
espera, ni de bon tros: “Això
també donarà peu que es vegin
coses diferents, imperfectes,
fresques, pel·lícules fetes amb
quatreduros, senseresaperdre
ni cap necessitat de reprimir
idees”. ¿I seranaixí les seves fu-
tures pel·lícules? “La cosa està
tanrevolucionadaquenohosé,
estic desconcertada –admet–.
¿Quin és el tipus de pel·lícula
que s’ha de fer ara? ¿Com s’ha
deproduir?Quanestiguiacaba-
da, ¿esveuràensalesdecinema
o als ordinadors?”

La directora no té les respos-
tes,peròcomençaaacaronarun
projecte que surt d’aquests ne-
guits. “M’agradaria fer un film
quesiguiunacol·lecciódecurts,

una pel·lícula en format episò-
dic a l’estil del Coffee and ciga-
rettes, de Jim Jarmusch”, reve-
la.El tretdesortidavaserAmics,
un curt que va rodar per encàr-
rec del festival Notodofilm que
ningúhapogut veure. “És culpa
meva–es lamenta–,pernollegir
les bases: els personatges estan
tota l’estona borratxos i el pa-
trocinador del festival és Jame-
son, que no pot donar aquesta
imatge de l’alcohol”.

L’experiènciavaservirperre-
cuperarl’energiadelsrodatgesde
l’Escac. “Tot i que les pel·lícules
quehe fet sónrelativamentpeti-
tes, ja tenenuna certa dimensió.
Els curts impliquen un sistema
deproducciómodestiméslliure:
t’ajuntesamb4o5persones, im-
provises, t’ho passes bé. És un
campd’aprenentatgebrutal”.No
és l’únicaqueapostaperunano-
va manera de produir cinema.
“Isabel Coixet ha rodat un nou
filmenduessetmanesiambqua-
treduros.Éselmateixquehanfet
AlbertSerra,IsakiLacuestaoElí-
as Siminiani. I són les pel·lícules
que espero amb més ganes del
2013”, remata.

MAR COLL
3X2013

‘MURIERON POR ENCIMA DE SUS
POSIBILIDADES’

La primera comèdia d’Isaki Lacuesta, des-
prés d’Els passos dobles. Sense data.

‘AYER NO TERMINA NUNCA’
El nou film d’Isabel Coixet, amb Javier
Cámara y Candela Peña (22 de febrer).

‘LOWLIFE’
El nou film de James Gray i Joaquin

Phoenix, equip creatiu de Two lovers, que
potser s’estrenarà al Festival de Canes.

‘LES MARGARIDES’
CCCB
Vera Chytilová (Txecoslovàquia, 1966). El
cinema-collage esclata al CCCB. Aquesta
comèdia absurda enceta el Festival Collage
Exquisit: quatre dies de projeccions, perfor-
mances i tallers al voltant del cut and paste.
Montalegre, 5 (Barcelona)
10 de gener, 20 h

‘MALES TERRES’
FILMOTECA DE CATALUNYA
Terrence Malick (Estats Units, 1973). La
poètica de Malick il·lumina la fugida d’una
parella d’assassins. Un debut enlluernador.
Plaça Salvador Seguí, 1–9 (Barcelona)
4 de gener, 19.30 h

‘ELS AMANTS CRUCIFICATS’
FILMOTECA DE CATALUNYA
Kenji Mizoguchi (Japó, 1954). Adaptació
d’una obra de teatre sobre una relació con-
demnada per les diferències de classe.
Plaça Salvador Seguí, 1–9 (Barcelona)
6 de gener, 21.30 h

‘BIG BOYS GONE BANANAS!*’
CINEMES MÉLIÈS
Fredrik Gertten (Suècia, 2011). Assetjat per
una multinacional, Gertten reflexiona sobre
la llibertat de premsa en aquest film del
cicle El documental del mes.
Villarroel, 102 (Barcelona)
10 de gener, 20.15 h

‘LUCES ROJAS’
FILMOTECA DE CATALUNYA
Rodrigo Cortés (Espanya, 2012). Un equip
de científics investiguen fraus paranormals.
Després de Buried, Cortés aposta pel thriller
sobrenatural. Amb la presència del director.
Plaça Salvador Seguí, 1–9 (Barcelona)
10 de gener, 17 h

TAMBÉ A LA
CARTELLERA

SALA NOVA

Zumzeig ésunanova salade
cinema-bistrot queobrirà
pròximamental barri
d’Hostafrancs,Barcelona.

CICLE

ElPhenomenad’avui(diven-
dres,4)és ‘Lamàquinadel
temps’(GeorgePal,1960)
alsCinemesGirona(BCN).
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Escenes

BELÉN GINART

Si éscertqueelsèxitsem-
briaguen,JordiCasano-
vas s’hauria de fer revi-
sarel fetge. Inoprecisa-
mentperquè s’ho tingui
cregut. Dos dels grans

espectaclesde l’anyqueacabem
d’enterrar porten el seu segell:
ladireccióde lacomèdiaBurun-
danga, deJordiGalceran, i l’au-
toria idireccióde lapremonitò-
riaPàtria. Però a l’extraordina-
ri balançdel2012,Casanovashi
podria afegir moltes altres co-
ses, entre lesquals laconsolida-
cióde laSalaFlyHard, dequèés
fundador juntamentamblares-
ta d’integrants de la companyia
homònima. I el 2013 promet
tornar a fer soroll.

L’ANY QUE L’ESPERA
Ambel regust del raïmencara a
laboca,Casanovashacomençat
el 2013 amb els primers assajos
d’Unahistòriacatalana.Nascu-
daenelmarcdelprojecteT6del
TNC, es va presentar a la Sala
Tallers. Iara l’hareescritpera la
Sala Gran, amb un nou reparti-
ment. És la primera part d’una
trilogiasobre la identitatcatala-
na que continua amb Pàtria i
conclouràambVilafranca, “que

L’autor de ‘Pàtria’ promet més soroll
de cara als pròxims 12 mesos

L’ARA I AQUÍ
DE JORDI
CASANOVAS

ja estàplantejadaperònoescri-
ta”. “Confio a acabar-la al llarg
de l’any”. Diu que li agradaria
frenar una mica, descansar de
l’escriptura i dirigir textos ali-
ens. Però li bullen les històries,
entre les quals una obra en què
barrejarà la generació que es va
deixar els ossos als garitos de la
ruta del bacalao, l’assassinat de
les noies d’Alcàsser i el campi
qui pugui del periodisme infa-
mevomitatperaquella tragèdia.

TEATRE VIATGER
També li agradaria ajudar a
aconseguir que el seu teatre vi-
atgi. “ÉspossiblequeLesmillors
ocasions, que Ferran Utzet ha
dirigit a la FlyHard aquesta
temporada, es vegi a Madrid.
Tinctextosalcalaixquem’agra-
daria passar a altres directors
perquèesvaginveient”, reflexi-
ona Casanovas. “I l’assignatura
pendentperalspròximsanysés
fer traduir més textos meus i
fer-los fer gira. He encadenat
tantescosesaquíquehedescui-
dat unamica la feina depromo-
ció demimateix a fora”.

El petit teatre de Sants s’em-
porta bona part de les energies
deCasanovas, a canvidemoltes
satisfaccions. “Aquest és el ter-
cer any de funcionament i ve-
iemques’estàproduintunpetit
fenomen: està fent emergir les
millors obres demolts dels au-
tors que hi passen”, valora.

Pròximament s’hi estrenarà
Elreiborni, untextd’encàrrecal
guionistaMarcCrehuet sobre la
trobadaentreunmossod’esqua-
drailapersonaaquivabuidarun
ullambunapilotadegoma.Tam-
béhidebutaràSergiManelAlon-
so, un autor de 23 anys.

Tancaran la temporada amb
el retrobament entre Cristina
Clemente i la companyia
FlyHard. En un futur pròxim,
també els agradaria trobar un
espaimés gran per a la sala, “un
local on càpiguen 100 o 150 bu-
taques, ideal per al tipus de te-
atre que hi fem”.

Casanovas no és gaire opti-
mista pel que fa al futur imme-
diat del teatre. “Temo que, en
aquesta èpocade faltade recur-
sos, es torni a deixar de banda
l’autoria catalana actual. I no
entenc comels teatres no apos-
tenméspels autors d’aquí, amb
gran potencial per connectar
amb el públic”, lamenta.

Es mor de ganes de veure El
crèdit, de Jordi Galceran, i les
noves propostes d’autors com
Pau Miró, Pere Riera i Albert
Espinosa. “Disfrutomoltveient
les obres dels companys”.

Icomafórmulaperenganxar
el públic en temps d’estretors
pressupostàries, Jordi Casano-
vas proposa les reposicions
d’obres“que jasónclàssicscon-
temporanis, com Plou a Barce-
lona, de Pau Miró; Barcelona,
mapa d’ombres, de LluïsaCuni-
llé, i La dona incompeta, de Da-
vid Plana”.

CARLA TRAMULLAS

JORDI CASANOVAS
3X2013

‘DJANGO DESENCADENAT’
Primer spaghetti western de Quentin

Tarantino, que s’estrenarà el 18 de gener.

BUENOS AIRES
No hi ha estat mai, però voldria

arreglar-ho aviat per perdre’s pels seus
carrers i la seva creativitat efervescent.

BOHÈMIC
Casanovas admira aquest restaurant
de Sant Antoni (Manso, 42. Barcelona).

DANSA

ELS IMPERDIBLES DE JORDI CASANOVAS

‘PÀTRIA’
DE JORDI CASANOVAS
Casanovas reivindica el teatre que fa d’antena
de la realitat. Com aquesta peça trepidant, de
què és autor i director, sobre la desaparició
d’un polític independentista a punt d’accedir
a la presidència de la Generalitat. Un text
intel·ligent i un repartiment magistral han
servit l’èxit de l’obra, via Temporada Alta, el
Lliure de Gràcia i el Poliorama.

‘BURUNDANGA’
DE JORDI GALCERAN
Dos terroristes maldestres. Un empresari
segrestat. Una noia enamorada i la seva
amiga pija. Són els cinc personatges que Jordi
Galceran barreja en aquesta comèdia amable
amb ressonàncies premonitòries sobre la fi
d’ETA. Dirigida per Casanovas, es va estrenar
al Temporada Alta, va fer temporada a la
FlyHard i La Villarroel, i una llarga gira.

LaSeca-EspaiBrossadedicaunminici-
clealadansadeJordiCortésamblapro-
gramaciódeBlackOut(del9al20degener)
iInHeaven(del24degeneral3defebrer).
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FRANCESC PUJOLS,
OBLIDAT I TRANSGRESSOR
B.G.

Podria ser una pregunta
del Trivial, versió au-
tòctona: qui va dir “Ar-
ribaràundiaqueelsca-
talans ho tindrem tot
pagat només pel fet de

ser-ho”? Si el concursant de-
mostrésquetéuna lleugera idea
de qui era Francesc Pujols
(1888-1962), pare de la sentèn-
cia, seriadeclaratguanyadorab-
solut de la partida.

Perquèmigsegledesprésdela
sevamort, l’oblits’haestèssobre
aquest escriptor i filòsof català,
quevapassarsobre lasevagene-
ració com una ventada d’aire
fresc.Unintel·lectualatípic,visi-
onari i transgressor,admiratper
Pla, Dalí i JoanMaragall, de qui
avuinoensabemres.L’actorFè-
lix Ponsmira de posar-hi remei

amblaposadaenescenadelase-
vanovel·laLatardorbarcelonina.

Ponstampocnoconeixiagai-
rebé res de Pujols quan l’atzar
li vaposara lesmans lanovel·la,
un dia que remenava els pres-
tatges d’una llibreria. El va se-
duir aquesta història impossi-
ble, a cavall entre el thriller, la
novel·la psicològica i el diverti-
mento, sobre un home que cala
focaunamasiaperassassinar la
seva (ehem) estimada. En el
trenenquè fuigdel llocdel crim
hi troba una dona que és idèn-
tica a la infortunada. Pons va
quedar captivat per aquestape-
ça de joventut precursora del
surrealismeonesreflexionaso-
bre el concepte del doble, el su-
ïcidi i el fet català.

La tardor barcelonina arriba
a escena adaptada pel mateix
Pons,quetambén’éseldirector
i protagonista. L’acompanya el

músic Jordi Busquets (guitar-
rista de Quimi Portet i Albert
Pla), que toca en directe lamú-
sica que ha creat per a l’obra.
Entre tots dos es reparteixen
totselspersonatges, ajudatsper
una ambientació feta de trans-
parències i diapositives, en què
la poesia té un lloc destacat i en
què Pons aprofita per mostrar
unanovafacetaartística: lad’es-
cultor. “He fetunaadaptacióen

què els dilemes del protagonis-
ta s’articulen al voltant del fet
creatiu”, explica. I confia que
l’obra l’ajudi aencomanar la se-
va fascinació per Pujols.

‘TUTTI COLORI’
TEATRE PONENT
De L’Estenedor Teatre de Titelles.
Ponent, 60 (Granollers)
4 de gener

‘PODER ABSOLUTO’
LA VILLARROEL
Dirigida per Roger Peña i Carulla. Amb
Emilio Gutiérrez Caba i Eduard Farelo.
Villarroel, 87, (Barcelona)
Fins al 6 de gener

‘CIRC RALUY’
PORT VELL
Port Vell (Barcelona)
Fins al 20 de gener

‘ELS NOSTRES TIGRES BEUEN LLET’
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
D’Albert Espinosa
L’Art, 1 (Barcelona)
Fins al 3 de febrer

ALTRES
ESCENES

‘LA TARDOR BARCELONINA’
LA SECA ESPAI BROSSA
Flassaders, 40 (Barcelona)
Del 10 al 27 de gener

ALBA SUNYÉ

ÚLTIMS DIES

‘Incendis’, ambcincpremis
Butaca2012,allarga laseva
presènciaalTeatreRomea
(BCN) finsaldiumenge13.

ÚLTIMA OPORTUNITAT

Eldiumenge6, últimaopor-
tunitat de veure ‘Unrefugi
indie’ , dePauMiró, a laSa-
laBecket (Barcelona).
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Música

HUGO DE COMINGES

Per què publiques un single
amb dos temes en comptes
d’un àlbum?
Quan vaig començar a preparar
el nou disc, vaig veure que em
sentia còmode amb unes can-
çons i amb d’altres no. Llavors
vam decidir, amb Bankrobber,
esperarunmomentadequatper
treure les cançons que volgués.
Quan va sortir la proposta de
l’ARA, coincidint amb el naixe-
ment del suplement Play, vaig
veure clar que calia focalitzar-
homoltenaquestdostemes, se-
parar una mica el gra de la pa-
lla. N’estic molt convençut, del
resultat.

Quan els vas compondre? Va
ser en el mateixmoment?
Sí, va ser en el mateixmoment,
l’estiupassat.Vamgravar lesba-
ses al juliol, i es van acabarmés

“M’AGRADARIA QUE PASSÉSSIM A L’ACCIÓ.
HEM D’ASSUMIR QUE LES COSES HAN CANVIAT”

L’EMPORDANÈS JAUMEPLAÉS L’ÀNIMA I EL
CERVELLDEMAZONI. AQUEST2013HADECI-
DITQUENOMÉSPUBLICARÀEL ‘SINGLE’ AMB
DUESCANÇONSQUEUSOFERIMAMBELPRI-
MER NÚMERODE ‘PLAY’. PARLEM AMB ELL
PERQUÈENSEXPLIQUI LESRAONSD’AQUES-
TADECISIÓARTÍSTICA I APROFITEMPERDE-
MANAR-LI TRES PROPOSTES CULTURALS
QUEESPERAPERAAQUESTANY.

tard.Magranesmolt la vaig aca-
bar al setembre, i Purgatori al
desembre. Dins de lameva dis-
cografia són una mica una ex-
cepció, perquè són dues can-
çons optimistes.

¿Les vas gravar amb el teu
grup habitual?
Amb la base.Després de l’últim
concert que vam fer, que va ser
a l’Acústica de Figueres, puc
avançarquehihaurà canvis a la
banda. Encara no sé quinsmú-
sicsnoushihaurà, però les can-
çons les vaig gravar amb el bai-
xista (Miquel Sospedra) i el ba-
teria (Aleix Bou) habituals.

Quins canvis tens previst fer?
En directe funcionem amb la
mateixa gent des de fa quatre
anys. Tot anava molt bé, però
també hi ha aquell punt en què
janohihael risc: hemexprimit
tot el quepodíemdonar.Per ai-
xò vaig decidir, en un bonmo-
ment, perquè personalment
ens entenemmolt bé, que és el
momentde jugar-se-la unami-
ca, de trencar amb això i reno-
var-nos.

Com se’t va ocórrer el joc de
paraules deMagranesmolt?
Doncs va ser veient un concert,
famolt de temps, potser l’octu-
bre del 2011. Vaig veure unes

magranes que em van agradar
moltenunllibre, i volia feralgu-
na cosa amb aquest fruit. Però,
no sé per què, el joc de paraules
se’mvaacudirmoltméstard.És
una mica el procés creatiu de
molta gent: idees que sedimen-
ten i que queden i que, després,
un dia surten.

Purgatori també és un tema
d’amor. Per què aquest títol?
Aquesta paraula estàmolt rela-
cionadaamblareligió,peròpur-
gar tambésignificadesfer-tede
lescosessupèrflues i innecessà-
ries. Emva agradarmolt aquest
sentit de fer neteja de les coses
que sobren, i la cançó va en

aquest sentit. Quan et quedes
amb l’essència també ets més
fort, perquè et poden treure
menys coses.

Les dues cançons tenen en
comú que són acústiques. És
casual?
Volia publicar un single que fos
coherent, perquè elsmeus dis-
cos són molt incoherents pel
que fa al so. I també m’agrada
quelescosestinguinunaaroma,
una atmosferamés unitària.

Un desig per al 2013.
M’agradaria que passéssim a
l’acció. Crec que ja fa temps
que som en un nou escenari.
Hem d’assumir que les coses
hancanviat i,mésque tornar al
passat, hem de lluitar per tro-
bar el nostre lloc en aquest
mónd’avui.Musicalment, crec
que el que faré, nou, serà una
actitudmés combativa, demés
reivindicació.

Tens previst prendre’t un any
sabàtic, oi?
Desdel2006hemfetquatredis-
cos d’estudi i un de directe,
molts concerts sense parar cap
any. Serà un any sabàtic en el
sentit que no trauré cap disc ni
faré gira, però per a mi serà un
any de feina per trobar una no-
vamanera d’expressar-me.

MAZONI
EL ‘BANDAUTOR’
DE LA BISBAL
ES VOL REINVEN-
TAR A SI MATEIX

FERRAN FORNÉ

EL CONCERT
RECOMANAT

DE LLADRES I POLICIES
Steven Munar (el cantant que volia ser Jay-
Jay Johanson) i els seus The Tea Servants van
desembarcar a Barcelona fa cosa de 15 anys.
Venien de Mallorca i van aconseguir fer-se un
lloc destacat entre els pioners de la música
indie estatal. Ara, ambmotiu de la reedició i
remasterització del seu segon disc, Police loo-
king after thieves (1996), el grup s’ha reunit
per fer algunes actuacions, com la d’aquest
Caprichos de Apolo, amb el blues desballestat
d’El Gran Manel com a al·licient afegit.

THE TEA SERVANTS + EL GRAN MANEL
Sala Apolo (Barcelona)
Divendres, 4 de gener, 21.30 h
Entrada gratuïta

JAUME PLA, MAZONI
3X2013

PRIMAVERA SOUND
L’edició d’enguany del Primavera Sound,
que tindrà lloc del 22 al 26 de maig,
comptarà amb els britànics Blur.

‘TIERRA’
Llibre de David Vann que publicarà

Mondadori el 14 de febrer.

‘THE MASTER’
Film de Paul Thomas Anderson que
s’estrena avui [vegeu p. 6-7].

‘REMEMBERING WHITNEY’
Palau de la Música (Barcelona)
22 h, 22-49 !

DV
04

TARÁNTULA
Heliogàbal (Barcelona)
22 h, 6 !

DS
05

RAFAEL LECHOWSKI
Sala Apolo (Barcelona)
20 h, 12-15 !

DS
05

COBLA ST. JORDI I CARME CANELA
Teatre Municipal (Balaguer)
18 h, 5 !

DG
06

ELADIO REINÓN
Mandarin Oriental (Barcelona)
22.30 h, gratuït

DX
09

JOAN MASDÉU
Heliogàbal (Barcelona)
22 h, 6 !

DJ
10

ENTER SHIKARI + CANCER BATS
Music Hall (Barcelona)
20.30 h, 19-24 !

DJ
10

ALTRES
CONCERTS 

‘SPLIT EP’
L’HEREUESCAMPA /
HERONLYPRESENCE
FAMÈLIC RECORDS
NOU EP COMPARTIT ENTRE L’HEREU ESCAMPA I
HER ONLY PRESENCE. DISPONIBLE EN FORMAT
DIGITAL I, A PARTIR DEL 17 DE GENER, EN VINIL.

‘LA CHIRURGIEDES SENTIMENTS’
FRANÇOIZBREUT
CARAMELBEURRESALE / GREENUFOS
S’ACOSTA LA PUBLICACIÓ DEL CINQUÈ DISC DE LA
CANTAUTORA FRANCESA QUE ES VA DONAR A
CONÈIXER AL COSTAT DE DOMINIQUE A I HA
TREBALLAT AMB HOWE GELB I JOEY BURNS.
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Art

SARA ARMADA

Pot sortir alguna cosa bona
d’aquest 2013?
Aparentment sembla que tot
s’esfondri, però jo crec que jus-
tament lapèrduade l’esperança
és elmotorqueobrirànoves es-
cletxes. Si perdem l’esperança,
perdem la por i sommés lliures
per construir nousmodels.

Tu què li demanaries?
Que cada cop siguem més els
quetinguemconsciènciadelpo-
derquetenimcadascúdenosal-
tres. El tirà només és tirà si té
súbdits que obeeixen.

Practiques un art d’acció con-
tra les institucions i el poder.
¿Pensesqueavuiésmésdifícil
o perillós, amb les retallades
de drets constitucionals?
Nocrec que siguimés difícil, pe-
rò el que sí que és cert és que ac-

“LA REVOLTA ÉS UNA OBLIGACIÓ MORAL”
CONVOCAR UN CONCURS DE CARTES
D’AMOR A L’HAVANA EN QUÈ EL PREMI ÉS
LA NACIONALITAT ESPANYOLA I CASAR-SE
AMB EL GUANYADOR. ESCRIURE UN LLIBRE
ANOMENAT ‘COM EXPROPIAR ELS BANCS’.
AQUESTES SÓN ALGUNES DE LES ‘ALEGACI-
ONES DESPLAZADAS’ AMB QUÈ NÚRIA
GÜELL (GIRONA, 1981) COMBAT ELS PER-
VERSOSMECANISMES DEL PODER.

tualment has d’estar disposat a
assumirmés riscos.

A part de la poètica del gest,
¿l’artista té algun paper en la
transformació social?
L’artista el té igual que qualse-
vol ciutadà i no em refereixo a
grans accions sinó amicropolí-
tica (lesdecisionsquotidianes),
que de fet és des de l’única di-
mensió que es pot portar a ter-
me la transformació social. Pe-
rò l’artistadisposadetempsper
pensar, forma part de la seva
pràctica diària, i segurament
peraixò ja fa tempsquedesde la
reflexió artística se’ns estava
alertant de la situació actual.

¿Continuesencontacteambel
famós atracador de bancs el
Solitario?Iambelmaritcubà?
Elsmeusprojectesnormalment
són de llarga durada i amb un
compromís elevat, de manera
ques’estableixenrelacionsmés
enllà del que és professional.
Continuo en contacte amb el
Jaime Giménez Arbe, el Solita-
rio, tot i que a la presó on és el
torturen psicològicament i mi-
rende fracturar els seus vincles
amb l’exterior. Tambémantinc
contacte amb elmeumarit.

¿Isegueixesenviantcartesdi-
àriament al responsable polí-

tic del règim FIES (fitxers
d’interns d’especial segui-
ment) d’aïllament de presos?
AlministredeJustíciaqueva le-
galitzar el FIES (Francisco Ca-
amaño) ja li vaig fer arribar to-
tes les cartes que em van envi-
ar els presos. Jano tinc capmo-
tiu per seguir-hi en contacte.

¿Hasaconseguit expropiardi-
ners dels bancs?
Nohe intentatexpropiardiners
als bancs.Enel casde fer l’acció
el més important per sortir-ne
absolt és poder demostrar que
tu tenies la intenció de tornar
elspréstecs.Difícildecreureen
elmeu cas.

¿La revolta és una obligació
moral de l’artista?
Permi la revolta és una obliga-
ciómoral de qualsevol persona
quenoestigui d’acord amb l’or-
dre establert. Hi hamoltesma-
neres de dur-la a terme i crec
quecadascúdesdel seuàmbithi
pot contribuir. L’artista té una
veupúblicaqueno tenen lama-
joria dels ciutadans i això com-
porta una responsabilitat, però
depènde l’ètica, els valors i dels
interessos de cadascú.

Alprojectecol·lectiuwww.pro-
pagando.netpreguntes per què
hauríemd’acabar ambqualse-
vol formad’autoritat.
Subordinar-nos a l’autoritat ex-
ternaimplicaneutralitzareldes-
envolupament individual imas-
sa vegades trair els valorsperso-
nalsdecadascú.Obeirl’autoritat
és ser còmplice actiu de les bar-
bàries que s’estan portant a ter-
meennomdel’ordre i la segure-
tat.Lamanerad’acabarambl’au-
toritat és desobeint i assumint
comaúnicaautoritat legítima la
d’unmateix.

XAVIER BERTRAL

NÚRIA GÜELL
L’ARTISTA QUE SOMIAVA
EXPROPIAR ELS BANCS

‘ALEGACIONES DESPLAZADAS’
ADN GALERIA
Enric Granados, 49 (Barcelona)
Fins al 9 de març

NÚRIA GÜELL

‘MUSEO DE ARTE ÚTIL’
Exposició comissariada per Tania

Bruguera al Queens Museum of Art (NY)
i al Van Abbemuseum (Eindhoven).

‘UTOPÍAS ARTÍSTICAS
DE REVUELTA’

Llibre de Julia Ramírez.

OCUPACIÓ DEFINITIVA DEL
CONGRÉS DE DIPUTATS

Utopia?

3X2013

ALTRES
EXPOSICIONS

‘PLAYSTORIES.
JUGA I APRÈN AMB ELS CLICKS’
MUSEU DE BADALONA
Aprèn història universal de la mà ganxuda
dels Clicks de Playmobil, protagonistes
d’escenes de l’antic Egipte, el període
medieval o el passat iber.
Pl. de l’Assemblea de Catalunya, 1 (Badalona)
Fins al 27 de gener

‘JUGAR AMB LA MORT’
MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA
L’artista quebequès Alan Glass ha recorre-
gut durant anys els mercats populars mexi-
cans a la recerca dels exemplars més espec-
taculars de la tradició del Dia dels Morts i
ha donat part de la seva col·lecció al museu.
Hotel París. Carrer Sant Pere, 1 (Figueres)
Fins al 7 de gener

‘ABANS DEL DILUVI.
MESOPOTÀMIA, 3500-2100 AC’
CAIXAFORUM BARCELONA
Encara sou a temps de gaudir d’aquesta
gran exposició sobre l’antiga cultura meso-
potàmica del quart i tercer mil·lenni abans
de Crist, que va crear les primeres ciutats
on avui hi ha el sud de l’Iraq.
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 (Barcelona)
Fins al 24 de febrer

‘STEAMPUNK: FUTURS QUE MAI VAN SER’
MUSEU D’IDEES I INVENTS DE BARCELONA
Unes ulleres de soldador i uns botins victo-
rians i ens llancem de cap al món del ste-
ampunk, un moviment retrofuturista que
somia amb màquines de vapor i bits.
Carrer Ciutat, 7 (Barcelona)
Fins al 9 d’abril

‘EL PARAL·LEL, 1894-1939. BARCELONA
I L’ESPECTACLE DE LA MODERNITAT’
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE
BARCELONA (CCCB)
El CCCB explica com i per què va sorgir una
nova àrea d’espectacles a la ciutat de
Barcelona entre finals del segle XIX i el 1939.
Montalegre, 5 (Barcelona)
Fins al 24 de febrer

‘CERÀMIQUES DE PICASSO. UN REGAL DE
JACQUELINE A BARCELONA’
MUSEU PICASSO
Fa trenta anys Jacqueline Picasso va donar
a la ciutat de Barcelona els plats, gerros i
tasses que li havia regalat Pablo Picasso i
que ara protagonitzen aquesta exposició de
41 ceràmiques úniques.
Montcada, 15-23 (Barcelona)
Fins al 4 d’abril

ARTS DIGITALS

ElTetris, elPacman i l’Street
Fighter són tresdels videojocs
queelMoMAdeNovaYorkha
adquirit peral seu fons.
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Paladars

EVA REXACH

Ser campió del món de
pastisseria no és cap
broma. Significa ser el
pastisserméscreatiu, el
més exigent, el que tre-
balla millor la xocolata,

el sucre iel gelat. Significaserel
millordels20millorspastissers
delmónquehanaconseguit ar-
ribara la final. I resultaqueaca-
sanostra tenimelsúnicspastis-
sersespanyolsquehanguanyat
mai aquest campionat. I un
d’ellsésJosepMariaRodríguez
Guerola.

Aquest expert pastisser –tot
i que només té 28 anys– va ob-
tenir el 2011 el premi més
prestigiós de la pastisseria
mundial ambunes postres ins-
pirades en Jules Verne, crea-
des juntament amb Jordi Bor-
das (amo i senyor de la pastis-

Amb només 28 anys, JosepMaria Rodríguez Guerola
és un dels pastissers més reputats del país

EL CAMPIÓ DELMÓN
DE LA LLAMINERIA

seria SantacreudeViladecans)
i Julien Álvarez. I és que, com
diu ell mateix, “ser campió del
món de pastisseria és com ser
campió del món de futbol”,
perquè aquest campionat, ce-

lebrat cada dos anys a Lió
(França), es juga en equip i re-
quereix unabona compenetra-
ció entre jugadors, una bona
entesa i, sobretot, un mateix
anhel: l’excel·lència.

PASSIÓ DOLÇA
I d’excel·lència, el JosepMaria
en témolta: només calmirar el
seu currículum. Als 14 anys va
entrard’ajudant alMiramarde
Paco Pérez, el seu “pare gas-
tronòmic”. Allà va descobrir
que la seva passió era la cuina
dolça, així que es vamatricular
a la Hofmann; d’allà, a casa
d’Oriol Balaguer, el mestre de
la xocolata. Va ser ell qui li va
dir que li calia una base clàssi-
ca: el JosepMaria se’n va anar
a la Foix de Sarrià. I, després,
un altre salt amb l’expert en
sucre Paco Torreblanca. I, fi-
nalment, París. Fauchon. Pa-
raules majors.

PERE TORDERA

LES NOVES TENDÈNCIES
DE LA PASTISSERIA

EL JAPÓ, PAÍS INNOVADOR
“El Japó es perfila com el país més innova-
dor en el camp de la pastisseria. Els japone-
sos han sabut adaptar la pastisseria clàssica
als seus gustos tradicionals”.

LLEUGERESA
“La pastisseria és cada cop menys dolça,
menys pesant. S’opta per pastissos de tex-
tures lleugeres i suaus, amb combinacions
de gustos i contrastos”.

REDUCCIÓ PROGRESSIVA
“Els pastissos, cada vegada més petits. Bé
sigui per la crisi, o perquè hi ha més singles,
o perquè la gent prefereix quatre pastissos
individuals per compartir que un de gran”.

JOSEP MARIA RODRÍGUEZ GUEROLA
3X2013
MADRID FUSIÓN

Els millors noms de la gastronomia mun-
dial s’hi reuneixen del 21 al 23 de gener.

COPA DEL MÓN DE PASTISSERIA
A LIÓ

Se celebra cada dos anys. 20 països hi
competeixen del 27 al 28 de gener.

FÒRUM DE GIRONA
La trobada gastronòmica per excel·lència
a casa nostra, del 24 al 26 de febrer.

AFrançahivaaprendredisci-
plina i organització, entre altres
coses, i això lihaservitperposar
enmarxalasevapròpiapastisse-
ria, que amaga, al pis de sota, un
obradorquefaolordefruitadela
passió i on hi desenvolupa la se-
va creativitat.

CIRERES AMB NUTELLA
D’allà en surt laRosa dels Vents
(el pastís ambquè va guanyar el
campionat) i laCirera, lasevare-
ceptamésemblemàtica,unacre-
ació en homenatge a la seva in-
fància,quanagafavalescireresde
l’hortde la sevaàvia i se lesmen-
java barrejades ambNutella i io-
gurt. I també les reinvencions
dels pastissos clàssics –elmassi-
ni,eltiramisú,elpastísdeSacher
i les noves invencions: elNyam-
nyam, el Tardor, el Pink Fram-
buesa, el Mojito. Els cakes i els
gots dolços, els núvols, els crois-
sants i lespastesde te. ¿La inspi-
ració? “Dels viatges, de la gent
quem’envolta,jon’aprencdetot-
hom”, explica. I per seguir apre-
nent, forma part del col·lectiu
21ºBrix,queaglutinaelfuturdela
pastisseria.Aixòsí,silipreguntes
quines són les sevespostrespre-
ferides,etdirà,ambullsentrema-
liats: “Les torrijasde l’àvia”.

LA PASTISSERIA
Aragó, 228 (Barcelona)
93 451 84 01
www.lapastisseriabarcelona.com

“Eggs and sausage and a side of toast / coffee and a roll,
hash browns over easy / chile in a bowl with burgers
and fries / what kind of pie?”
‘EGGS AND SAUSAGE (IN A CADILLAC WITH SUSAN MICHELSON)’, CANÇÓ GASTRONÒMICA DE TOM WAITS
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Fugides

A PEU
RUSSAFA, VALÈNCIA

Per la Paula Bonet és obligat visitar
l’antiga carnisseria Slaughterhouse
(Dénia, 22), convertida en llibreria i

restaurant: “La selecció literària és im-
pecable i les cartes inspirades en la li-
teratura que fa el xef són exquisides”.
No gaire lluny hi trobem botigues ple-
nes d’articles “especials”, com el Gno-
mo (2), al carrer Dénia, 12, “una botiga

d’objectes de disseny, obra original i
prints de diversos il·lustradors, que era

l’antiga seu dels mags de València,
amb el terra de rajoles blanques i ne-
gres, com un tauler d’escacs”. També

n’hi ha d’altres, com La Casita de Papel
(Dénia, 6), Kauf vintage (Cadis, 36) i
Caroline (Cadis, 25). Si voleu fer un

mos, aneu al Basílico (Cadis, 42), al ve-
getarià Copenhagen (Literato Azorín,

8) o a l’Amadeus (1), al carrer Pare Pe-
rera, 5. I al barri s’hi celebren festivals
com el Russafart (www.russafart.com)
i el Russafa Loves Kids. “A més a més,
quan s’acosta el Dia de la Música, els
grups locals toquen en perruqueries,

aparadors o enmig del carrer (la petita
discogràfica Malatesta Records hi és

molt present)”, diu la Paula.

www.russafa.org

1

2

PAULA BONET
3X2013

‘WONDERFUL, GLORIOUS’
Nou treball discogràfic del grup Eels, amb

publicació prevista per al 5 de febrer.

‘EL MINOTATURE I TESEU’
Disc de Dídac Rocher que musica poemes
de Salvador Espriu amb motiu del cente-

nari del seu naixement.

‘EL RAYO MORTAL’
Nou còmic de Daniel Clowes, que es

publicarà el 13 de gener.

BORJA DUÑÓ AIXERCH

Dius que ets una creadora im-
pulsiva.Tambéets irracional?
Pense que enmig de la impulsi-
vitat i el caosqueenvoltaelmeu
procés creatiu hi ha una part
molt racional amagada, però
que surt de tant en tant.

¿La il·lustracióésunanecessi-
tat vital per a tu?
És indispensable. Necessite di-
buixar cada dia, si no ho faig
sento com si estigués perdent
unapartbàsicadelmeujo.El fet
d’il·lustrar és per a mi unama-
nera d’autoconeixement i al
mateix temps d’autoafirmació.

Has treballat per a Mishima,
PauVallvé,Mazoni...Quinaés
la teva relació amb lamúsica?
Lamateixaque amb la literatu-
ra. Valore i gaudeixomoltíssim
totes dues arts, i les meves

“PERSONALMENT, VEIG EL BARRI DE RUSSAFA
COM UNA MENA D’OASI ENMIG DE VALÈNCIA”

PAULA BONET (VILA-REAL, 1980) ÉS UNA
IL·LUSTRADORA ENAUGE. ARTISTA DE CAP
APEUS, HAACCEPTAT AGUST LADOBLE IN-
VITACIÓDEL ‘PLAY’. D’UNABANDA, DEIXAR
CONSTÀNCIA DEL SEU TALENT A LA PRIME-
RA PORTADA DE LA HISTÒRIA DEL SUPLE-
MENT. DE L’ALTRA, ESTRENAR LA SECCIÓ
‘FUGIDES’ AMBUNAPASSEJADAPEL BARRI
DE RUSSAFA, A VALÈNCIA.

il·lustracionsmolts cops enbe-
uen. Haver treballat per a ells
ha estat un plaer immens, per-
què admire moltíssim la feina
de tots tres.

Oncreus que es troba el poder
seductor dels teus dibuixos?
Crec que en la sinceritat i en el
fet de retratar escenes o emoci-
onsambquè tothomespot sen-
tir identificat. Pense que són
moltpropers iqueés fàcilque la
gent els puga fer seus.

Perquèsempreapareixelcolor
vermell en els teus dibuixos?
Quan pintava a l’oli em vaig co-
mençar a obsessionar amb el
vermell ielnegre.Sempreanava
vestida amb eixos colors i vaig
començar a pintar quadres ver-
mells. Vaig estar quasi tres anys
pintant només amb vermells i
duestonalitatsdenegre.Feiaex-
posicions i m’agradava pensar
en el conte deGaleano que par-
la delmón com si fos unmar de
focs(perquè,amésamés,al final
la gent venia a les expos vestida
de vermell o negre!).

Parla’ns de Russafa, ¿és el teu
lloc preferit?
Russafa ha estat casameva du-
rantmolts anys, i per ami és un
símbol d’independència i de
trobar-se un mateix. Durant

moltdetempspensavaqueRus-
safa era l’únic lloc al qual em
sentiapertànyer.Elsvalencians
som gent molt oberta, i els va-
lencians (i francesos, alemanys,
anglesos,centreamericans, sud-
americans...)queviuenaRussa-
fa ho són especialment, i nor-
malment la gent que es traslla-
da a Russafa té moltes inquie-
tuds culturals. Es fan moltes
activitats relacionades amb el
món de l’art, sempre s’ha apos-
tat molt per la música i per les
arts plàstiques, i des de fa dos
anyspel teatre, gràciesa lacom-
panyia Arden i la Sala Russafa.
Personalment, veig Russafa

com unamena d’oasi enmig de
València, supose que per tot el
que està passant aramateix i la
necessitat de fer pinya.

¿Alguns artistes del barri que
vulguis recomanar?
Recomane sense cap dubte la
il·lustradora María Herreros,
que fa un treball impecable i
ambmoltíssima força; el pintor
José Saborit, que pinta uns pai-
satges immensos,quasizen,que
t’envolten i t’atrapen, i l’escrip-
torCarlosMarzal, que téunpo-
ema que parla d’una “bèstia oc-
tòpoda”queemteniabojaquan
estudiava belles arts.

¿A quines ciutats podem tro-
bar dibuixos teus?
A Bèrgam, Florència, París,
Oporto, Londres, Sevilla, Pam-
plona, València i Barcelona. Es
podentrobarengaleriesd’art, al
carrer o en espais privats.

Quins són els teus plans pro-
fessionals per al 2013?
Una exposició amb el fotògraf
MarianoGarcía a laRollUpGa-
llery de San Francisco, una ex-
posicióambtotel treball fetper
als Inspira, la imatge de la nova
obra de teatre d’Estel Solé,Ani-
mals de companyia, i un parell
deprojectesquesónal forn ien-
cara no en puc parlar.

PAULA BONET
IL·LUSTRADORA IL·LUSTRE, ENTRE
BARCELONA I RUSSAFA, VALÈNCIA

JOSE BRAVO

‘LLEGEIX-ME’
AMAIA CRESPO I PAULABONET
ÀLBUM IL·LUSTRAT PER PAULA BONET QUE PARLA DE LES
PORS D’UNA NOIA PREADOLESCENT. ÉS UN PROJECTE A SIS
MANS AMB L’ESCRIPTORA AMAIA CRESPO I L’EDITOR RICARD
PERIS (ANDANA EDITORIAL). ES PRESENTA EL DIMECRES 9 DE
GENER A LA CENTRAL DEL RAVAL (ELISABETS, 6. BCN).



DIVENDRES, 04DEGENERDEL 201318

Pantalles ‘ARRÒSCOVAT’ (T2)
CAMEO
LA SEGONA TEMPORADADE LA
‘SITCOM’ DIBUIXADA PER JUANJO
SÁEZ JA ES TROBA ENDVD.
RETRATA LA CRISI DELS TRENTA
D’UN DISSENYADOR GRÀFIC.

‘FLIGHTOFTHE
CONCHORDS’
HBOVIDEO
LA UNIÓ IMPROBABLE ENTRE
L’HUMOR I EL MUSICAL ES FA
REALITAT EN AQUESTA ‘SITCOM’
DE CULTE .

‘ELS JOVES’
CAMEO
NO HI HA HAGUT SÈRIE MÉS
ESTRIPADA QUE AQUESTA
COMÈDIA, EN QUÈ CONVIUEN
UN ‘HIPPIE’, UN PUNK, UN
ANARQUISTA I UN SEDUCTOR.

PERE TORDERA

“A LES TELEVISIONS ELS FALTA
CONFIANÇA EN LA INNOVACIÓ”
Marc Crehuet ja té enllestida la segona temporada de la sèrie ‘Pop ràpid’

EULÀLIA IGLESIAS

Marc Crehuet és un
d’aquells realitza-
dorsvocacionalsque
ja de petit obligava
els seus amics a par-
ticipar en els seus

curts “infames”. Enceta l’any
amb la segona temporada de
Pop ràpid enllestida. Ell és el
creador, director i guionista
d’aquesta sitcommusical ambi-
entadaen l’escena indiedeBar-
celona que es va poder veure al
33 l’estiu del 2011.

Falta fixar ladataexactad’es-
trena de la segona entrega de
Popràpid.Possiblementarriba-
rà amb el bon temps, però ja és
segurquelasèriepassaràaeme-
tre’s a TV3. Entre les novetats,
un nou personatge, l’Alfons, un
tècnic de so becari de l’Albert,
un dels dosmúsics protagonis-
tes. “És un raper molt insegur:
aquestaés lasevagràcia”. I tam-

bé està assegurada la continua-
ció de les actuacions en directe,
undelsprincipalsactiusdelpro-
grama. Després que pel bar Es-
traperlo hi passessinManos de
Topo,Mishima i Love of Lesbi-
an, entre d’altres, el repte per a
la segona temporada ha estat

“trobar grups no tan coneguts
ambelmateixnivelldequalitat”.
Primers noms: Aliment, L’He-
reuEscampa, Samitier...

APOSTAPERLACOMÈDIATELEVISIVA
“Vaig començarescrivint guions
dramàtics. Però comque no em
crec amimateix, semprehi aca-
bo afegint el filtre irònic”, diu
Crehuet. Des dels seus primers
programes a laXarxa deTelevi-
sions Locals, Marc Crehuet ha
convertit la comèdia en el camí
per evidenciar l’absurd de les
modesitendènciesques’apropi-
en de la nostra quotidianitat. I
sempre apostant pels nous for-
mats. Va conrear el fake a Inten-
dències, iambGreenpowervaex-
plorar un model de sitcom que
beudirectamentdeTheoffice,de
Ricky Gervais. El curt Señoras,
inspirat pel fenomen de grups
homònims de Facebook, el va
donar a conèixer a la Xarxa, on
aquestdesembretambéhaestre-
nat Aniversario, que situa els

VengaMonjasenelterritoripro-
pi de laNovaComèdiaAmerica-
na.“Peralamevageneraciósem-
pre ha sigut complicat fer-se un
lloc a la televisió”. Crehuet creu
queentreelsjovesrealitzadorshi
haproutalentiganesderisc,“pe-
rò a les televisions els falta con-
fiançaal’horadedeixarinnovar”.

SENSE PORA LES PILOTES DE GOMA
El projecte més imminent de
MarcCrehuet no és audiovisual
sinó teatral. Ja s’havia estrenat
alsescenarisambConnexions, al
SAT. I a proposta de JordiCasa-
novas, el 14 de febrer presenta a
la sala FlyHardEl rei borni, que
compta en el repartiment amb
els habituals de Pop ràpidMiki
Esparbé, Alain Hernández,
BetsyTúrnez,XescCabot iRuth
Llopis. L’obra és “una comèdia
negrasobrelatrobadacasualen-
treunantiavalotielmanifestant
aqui li habuidat l’ull”. Pel que fa
als temes, elMarc tampoc tépor
d’arriscar-se.

ARA
VADEJOCS
‘DISHONORED’

PLAYSTATION 3 – XBOX 360 – WINDOWS

Pren de Bioshock l’ús de la segona mà,
de Deus Ex la possibilitat de provar ca-
mins diversos i deHalf Life 2 la sensa-

ció d’opressió. Atmosfera i
disseny en fan un joc notable, indicat

per a amants de l’exploració.

‘HITMAN: ABSOLUTION’
PLAYSTATION 3 - XBOX 360 – WINDOWS – ONLIVE

Per primer cop l’Agent 47 es veu
assetjat per dubtes morals. El que
passa és a les nostres mans, tenim
garantida una experiència ben poc

lineal. Un dels millors
jocs d’acció de l’any.

‘JOURNEY’
PLAYSTATION 3

Un títol que colpirà qualsevol jugador
amb sensibilitat per la bellesa i l’origi-
nalitat. Una obra d’art, tant pel que fa
a l’apartat visual com pel que fa al ma-

teix concepte del joc.

vadejocs.ara.cat

MARC CREHUET
3X2013

PRIMERA PEL·LÍCULA
“Posar-me a escriure el guió del llargme-
tratge que fa temps que tinc al cap”.

‘COUNT ARTHUR STRONG’
“La nova sitcom que Graham Linehan
(creador de The IT Crowd), que s’estrena

aquest 2013”.

EL CICLE SOBRE CHRIS MARKER
“A la Filmoteca de Catalunya. Des que va
obrir la nova seu encara no hi he anat”.
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ALBERT PLA
ISAKI LACUESTA

entrevista

CINEASTA

A.P. |¿Has trencatalgunacàme-
ra en un rodatge?
I.L. |Encara no, peròm’ho apun-
to, és una idea molt rock’n’roll
star: acabar els rodatges cre-
mant la càmera, com Hendrix
amblaguitarraal finaldelscon-
certs. Ara mateix ho explicaré
als meus productors, els farà
molta il·lusió.

Si tots els actors s’apunten a
sortir en una pel·li teva i les
productoresestanentusiasma-
des amb el teu projecte, vol dir
quetotvamolt...malament,oi?
Vafatal,peròesveuqueel siste-
ma resisteix millor del que ens
pensàvem,perquèencaranoha
comprat la pel·lícula cap televi-
sió. Però ja cauran, ja. La situa-
cióvaresumir-lamoltbéundels
protagonistes de la pel·lícula,
que emvadir: “És el primer cop
que trio quines pel·lícules vull
fer. Abans em pagaven i feia
qualsevol merda. Ara que ja no
empaga ningú, almenys faig les
coses en què crec”.

Què t’excita més, el prerodat-
ge, el rodatgeoelpostrodatge?
Elmés excitant és el rodatge, és
comfersurf.Peròelmésgratifi-
cant és elmomentprevi, enquè
arriba la idea i la treballes.Tam-
bém’agradamolt localitzar, pe-
rò la preproducció acostuma a
seruncombatcontra la frustra-
ció. I elmés plaent són lesmes-
cles de so i la correccióde color,
quan ja no pots cagar-la gaire.

L’últimavegadaqueetvasmo-
rir, quants dies vas estarmort
i on vas ser? ¿Et dius igual ara
o tens un altre nom?
Acabàvemde tornarde l’Àfrica.
Vaigestarmoribundunsquants
mesos, i mort, el que es diu
mort,nomésunssegons.Estava
cagat, però al final em vaig dei-
xar anar, i l’últim que vaig pen-
sar abans demorir és que havia
sigut feliç i quem’ho havia pas-
sat de collons. Encara ara em
tranquil·litza saber que aquest
eraelmeuúltimpensament.Pel
que fa al nom, demoment, mai
no me l’he canviat per la mort,
sinó per amor, però això ja és
una altra història.

He inventat un xarop que pro-
dueix càncer d’esòfag a la gent
queintentaparlarencatalà.Tu
que viatges bastant a Madrid,
¿creus que aquest producte té
alguna sortida comercial?
Podríempreguntar-l’hiaDuran
iLleida,quehiviatjaencaramés
sovint. Amés, ell podria acom-
panyar-te als concerts tocant la
bateria.

Aclareixquinpaper juga laIsa-
bel (Campo) en la teva feina, a
part de no fer les entrevistes.
Escrivim junts els guions i des-
prés no sabemquina frase és de
cadascú. Treballamolt en la di-
recció dels nostres actors, in-
tentoaprendre’n,d’ella,de lase-
va comprensió psicològica. Ca-
da vegada ésmés bona directo-
ra, i tard o d’hora farà una gran
pel·lícula demariners.

ISAKILACUESTA
ALBERTPLA

entrevista

CANTAUTOR

Isaki Lacuesta prepara ‘Murieron por encima de sus posibilidades’, una comèdia en
què intervé Albert Pla. Els hem convençut perquè s’entrevistin mútuament

SiheucapgirateldiariésquejasabeucomfuncionaelCaraaCaradel‘Play’.
AraéselcineastagironíquientrevistaelcantautordeSabadell

I.L.|Comquemésd’unavegada
hevistaltrescompanysrespo-
nentaentrevistesennomteu:
quietsavui?Quiresponal’en-
trevistaaquestavegada?
A.P.|He,he,doncsavuifaréuna
excepció.Seréjodurantdeu
preguntetes.

Comvaserquevasagafaruna
guitarraperprimercop?
Generdel1978,nevava,livaig
agafarlaguitarraamagermana,
livaigarrencarlescordesperlli-
garunmuntdesoldadetsde
plàstic,elsvaiguntarambgaso-
linaielsvaigtiraralabanyera.
Labroncavasermonumental.

Recordesdequèanavalapri-
meracançóquevasescriure?
Sí,vaserLaplatja.Lavaiges-
criureenunfull.Lavaigtirara
lesescombrariesil’endemà,per
artdemàgia,lacançóvaaparèi-
xerdinslabústiadecasad’un
amicmeu.Llavorsvaigdecidir
sercantant.

AlafilmaciódeMurieron,mi-
raveselmonitoriencertavesa
laprimeraambquinaòptica
rodàvem.Perquènocomen-
cesjaadirigirelteuprimer
llargmetratgedeficció?
Novullposar-meenelsembo-
licsqueetposestu.Lamevavi-
daéstranquil·la.

VaigsentirdiraenPacodeLu-
cíaquel’Stravinskiassegura-
vaquesegonsenDebussyels
genisnos’inspiraven,sinóque
robavendirectament.Quèem
recomanesqueetrobi?
Lamotoserra.

Siaraelsentrevistatsjahem
deferfinsitotlespreguntes,
creusqueelperiodismetéal-
gunapossibilitatdesobreviu-
re?
Periodistes,cantants,vagosy
maleantes.

Comesdeiaaquellcantant
mexicàtanboqueemvasreco-
manarunavegada?
LeoMaslíah.Ieradel’Uruguai.

ApartdeldiariSport,recordes
haverllegitalgunaobradepo-
esiaquaneresadolescent?Si
ésaixí,quinaetvamarcar
més?
SensdubteelsgolsdelSotiliel
Marcial.Encaranoexistia
l’Sport,peròjaexistialapoesia.

Quinaescenat’agradariaque
rodéssimelpròximcop?On?
Ambquinactoroactriuofins
itotésserreal?Iambquina
música?
AmbtuilaIsabel.Ambtuila
Isabel.AmbtuilaIsabel.

Iperacabar,lapreguntamés
importantpermirard’enten-
drededebòelnostreentrevis-
tat:quèestàcuinantarama-
teixl’Albert,mentretu,amic
anònim,respons?
Gelatinademarialluïsaambci-
reretesd’arboç.Éscomplicatai-
xòdetractarlescireretesd’ar-
boç...Peròhoaconseguiré.
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