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COUVENT DES MINIMES

PIONEROS DEL SIGLO XXI

MIL ESTRELLES-LA BASTIDA

GREEN UFOSPERE TORDERA DAVID RUANO

EL CANTAUTOR DE NANTES CELEBRA 20 ANYS DE CARRERA
AMB UNA GIRA QUE PASSA PER GIRONA, BARCELONA,
VALÈNCIA I LLEIDA. LA LLUM ÉS EL SEU NOU CAMÍ
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‘MI LOCO
ERASMUS’,
DELS
PIONEROS
DEL SIGLO
XXI. EL CINE
QUE VE
D’INTERNET

LLUÍS HOMAR I
EDUARD

FERNÁNDEZ, NOU
ESPECTACLE A LA

VILLARROEL

AMOR LA TENDRESA S’APODERA DEL
CINEMA DE HANEKE AMB UN FILM
COLPIDOR, PERÒ SENSE LA
CRUELTAT HABITUAL DEL DIRECTOR

DORMIR EN
UNA
BOMBOLLA I
SOTA LES
ESTRELLES ÉS
POSSIBLE. A
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SEGUEIX-NOS I PARTICIPA A:

@ARA_Play

En aquest segon ‘Play’, diversos crea-
dors es posicionen en relació a la fun-
ció social i política de la seva obra. Pel
valencià Miquel Àngel Landete (de
Senior i el Cor Brutal), la música ha
de ser combativa, gairebé incendiària,
mentre que pel mallorquí Pep Toni
Ferrer (d’Oliva Trencada) resulta
una cosa més quotidiana. En tots dos
casos el compromís amb el món que els
envolta és innegable. El que resulta
empobridor és el discurs buit de con-
tingut, les falses promeses que acaben
rebaixant l’art a mer producte de con-
sum. Dominique A detesta els can-
tants que dirigeixen el seu missatge a
les masses i practica, en canvi, la can-
çó a cau d’orella. En el fons tots defen-
sen el mateix: desvetllar-nos en comp-
tes d’adormir-nos encara més. Com
‘Amor’, de Michael Haneke, tan clara
i directa que ens sacseja per dins.

Super CulTuits&Trolls Juguem-hi?

La setmana elèctrica

DIVERSES FORMES
DE COMPROMÍS

Si tots els russos + Gérard
Depardieu saltessin a la
vegada modificarien l’eix
rotatori de la Terra.
Patrick Bolañyos
(@i2ufo)
TUITAIRE

Nausicaa Bonnín en FAMI-
LIA. Julián Villagrán en
FENÓMENOS. Dos estre-
llas indies ganándose los
garbanzos en series para
todos los públicos.
Pere Vall
(@PereVallK)
PERIODISTA

Sóc molt fan d’aquesta gent
que demana RT per fer-ne
difusió. Per cert, feu difusió
d’aquest tuit, és per a un
amic que ho necessita, molt.
BrigadaAntidisturbis
(@Vyvyan_Basterd)
TUITAIRE

Hi ha llibres que si no és
amb quètxup i mostassa no
et passen.
Emili Manzano
(@EmiManz)
PERIODISTA

Porto 2 h enganxat al
@canal_33 veient el doble
capítol del #Bestiari i ara
amb @anima33 #ferbona-
tvespossible
Quique Quera
(@quiquequera)
PRODUCTOR

Gràcies a McDonald’s, lli-
bres intragables te’ls podràs
empassar per només un euro.
Ferran Torrent
(@ferrantorrentll)
ESCRIPTOR

Es llevar el coche al taller y
que te cambien la emisora.
Busco taller mecánico que no
tenga miedo a @radio3_rne .
Joan Vich Montaner
(@joanvich)
TUITAIRE

El resum musical de
@La1_tve fa gràcia, però si el
2023 en fan un d’ara hauran
de tirar de videoclips: els pro-
grames musicals són història
Jordi Bianciotto
(@JordiBianciotto )
PERIODISTA

CABARET ELÈCTRIC

PER DAVID TORRENTS

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

NO US PERDEU EL CONCERT DE
MARIA RODÉS A L’APOLO.
US DIREM COM HA ANAT

DS 12DV 11 DG 13

DL 14DM 15

DC 16 DJ 17

VISITEU LA BOTIGA
DISCOS PARADISO, DEL
CARRER FERLANDINA, 39 (BCN)

GAUDIU DE ‘COLLAGE

EXQUISIT’, AL CCCB, FILMS FETS
A PARTIR D’AQUESTA TÈCNICA

LLEGIU EL CÒMIC ‘SER UN

HOMBRE, CÓMO Y POR QUÉ’,

D’ALBERT MONTEYS

NOU CICLE MUSICAL A LA SALA

BECKETT, AMB NOMS COM
ISAAC ULAM I XARIM ARESTÉ

TORNA LA SÈRIE ‘GIRLS’,

DE L’HBO. EN PARLAREM
AMB CRISTINA BORDAS

ÀLEX GORINA ENS PARLARÀ DE
LA NOVA CINTA DE TARANTINO,
‘DJANGO DESENCADENADO’

LES NOIES DEL PROGRAMA RADIOFÒNIC ‘CABARET ELÈCTRIC’ (ICAT.CAT) ENS DISSENYEN UN PLA QUE ENRAMPA!
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JOHN TRAVOLTA TOM CRUISE WILL SMITH JULIETTE LEWIS CHICK COREA

Va vestir-se d’alieníge-
na rastafari amb
conquilla per a Battle-
field Earth (2000), un
infame film basat en
una novel·la de L. Ron
Hubbard, creador de
la cienciologia. Màrtir.

El Maverick de Top
Gun s’enfrontarà en-
guany a extraterres-
tes invasors poc ami-
gables en la superpro-
ducció Oblivion. Per
sort, a La guerra dels
mons de Spielberg
va practicar.

Des que va salvar els
EUA, és a dir, la Terra,
d’una invasió alieníge-
na a Independence
day (1996) no ha pa-
rat de matar bestioles
bavoses equipat com
un Man in black.

Poc abans d’entrar a
l’Església, l’actriu va
participar en la futu-
rista Dies estranys
(1995), en què es tra-
ficava amb els records
dels altres. Una curio-
sa coincidència sobre
rentats de cervell.

Com si visqués en un
etern episodi de Star
Trek, el músic de jazz
ha anat pujant esgla-
ons dins del culte fins
a assolir la categoria
d’OT VIII. No sabem si
ja parla klingon.

A BANDA DEL CULTE DE MODA A
HOLLYWOOD (D’ACTUALITAT AMB ‘THE
MASTER’), ALGUNS DELS SEUS FAMOSOS
SEGUIDORS TENEN ALTRES RELACIONS
AMB LA CIÈNCIA-FICCIÓ

MÉS

CIENCIOLOGIA

Safareig

L’actor Bill Pullman
ha revelat que es
podria rodar una

segona part
d’‘Independence day’

tant si Will Smith
hi acaba participant

com si no

Se sap

MÚSICA
FANGORIA PUBLICA ‘CUATRICOMÍA’, EL SEU ONZÈ
DISC D’ESTUDI, FORMAT PER QUATRE EP
El nou treball de Fangoria, Cuatri-
comía (onzè àlbum d’estudi), està
format per quatre EP. El disc blau
emfatitza el vessant més pop del
duo, mentre que el disc magenta
està més influenciat pel rock. El
disc groc és electrònic i el disc ne-
gre ofereix sons gòtics.

MÚSICA
NOU ÀLBUM DE
SUEDE DESPRÉS DE
10 ANYS DE SILENCI

La mateixa setmana en
què David Bowie ha anun-
ciat per sorpresa la publi-
cació d’un nou treball d’es-
tudi, es corrobora un altre
gran retorn discogràfic.
Suede confirmen la publi-
cació de Bloodsports (el si-
sè àlbum de la seva carre-
ra, el primer en els últims
deu anys) durant el mes de
març. Teniu el vídeo del
primer tema al codi QR.

WARNER MUSIC SPAIN

CINEMA

WOODY ALLEN RODARÀ PER PRIMERA VEGADA
EN LA SEVA CARRERA A SAN FRANCISCO
El nou film de Woody Allen, titulat
Blue Jasmine, s’ambientarà per
primera vegada en la seva carrera
a la ciutat de San Francisco. Serà
una comèdia romàntica amb Cate
Blanchett i Alec Baldwin, que re-
peteix amb el director després de
participar en A Roma amb amor.

CINEMA

SE SUSPÈN EL RODATGE DE ‘ROBOPOCALYPSE’,
EL NOU FILM DE STEVEN SPIELBERG
Steven Spielberg ha suspès el ro-
datge del seu pròxim film, Robopo-
calypse, perquè el guió no li acaba-
va de fer el pes. La cinta, ambien-
tada en un futur pròxim, estava
basada en una obra de Daniel H.
Wilson i interpretada per Chris
Hemsworth i Anne Hathaway.

TELEVISIÓ

TELEFILMS DE LUXE A L’HBO DIRIGITS PER
STEVEN SODERBERGH I DAVID MAMET
La cadena televisiva HBO compta-
rà amb Steven Soderbergh per diri-
gir Michael Douglas i Matt Damon
al film queer Behind the candela-
bra. Per la seva banda, David Ma-
met convertirà Al Pacino en Phil
Spector en el biopic homònim
d’aquest productor musical.

Es rumoreja que la
cantant britànica
Adele cantarà el
tema ‘Skyfall’ de

l’últim film de James
Bond a la pròxima

cerimònia dels Oscars

És possible que
Chris Nolan dirigei-
xi ‘Interstellar’, una

cinta de ciència-ficció
que ha escrit el seu

germà i col·laborador
habitual Jonathan

La cançó ‘Same page
different book’ que ha

aparegut al nou
compte de Twitter

@3rdeyegirl podria
ser obra de

Prince

Brad Pitt podria
interpretar Ponç

Pilat en un ‘biopic’
d’aquest personatge
històric firmat per

Vera Blasi i produït
per Warner

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

FOTO DE PORTADA: GREEN UFOS

CONCERT FAMÈLIC
¿Vols assistir a la presentació

de l’‘Split Ep’ de Her Only
Presence i L’Hereu Escampa?

Regalarem dues entrades
dobles entre els que ens digueu

(per Twitter i per Facebook)
d’on és cada grup. Serà

el dijous 17 al Sidecar (BCN),
a les 21 h. Organitza el segell

d’Osona Famèlic Records.

Rebobinem PER OLGA ÀBALOS

ENLLÀ DE LA
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Michael Haneke
explora al seu nou

film la indignitat de
la vellesa i la mort

Cinema
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. XS JP MY PR SF

AM
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XAVI SERRA

Des que va debutar el
1989 amb El setè conti-
nent, Michael Haneke
s’ha guanyat una me-
rescuda reputació
com a analista cruel i

distant de la naturalesa huma-
na, explorant fredament les
pors i debilitats d’una Europa
benestant entrevista a través de
pel·lícules tan perverses com
Funny games (1997), Codi desco-
negut (2000), La pianista (2001)
i Caché (2005). Sovint titllat
pels seus detractors de sàdic i
convertit en el flagell per ex-
cel·lència de burgesia agonit-
zant, el cineasta austríac ha in-
troduït en el seu últim treball un
element fins ara absent en el seu
cinema: la tendresa. I el resultat
ha esdevingut una de les histò-
ries d’amor més terribles i des-
assossegants del cinema actual,
premiada en l’últim Festival de
Canes amb la Palma d’Or –la se-
gona consecutiva de l’autor– i
nominada a cinc premis en la
pròxima edició dels Oscars, in-
clòs el de millor film.

A Amor Haneke posa en imat-
ges el declivi d’un matrimoni oc-
togenari format pel Georges (Je-
an-Louis Trintignant) i l’Anne
(Emmanuelle Riva) quan la de-
gradació física i intel·lectual
d’ella fa acte de presència i el seu
marit se n’ha de fer càrrec. La

progenitors del futur cineasta,
tots dos intèrprets, es van ado-
nar massa tard que no tenien
vocació de pares. Als 92 anys,
torturada pel reumatisme, la
dona es va intentar suïcidar
amb una sobredosi de pastilles,
però Haneke la va trobar a
temps i la va portar a l’hospital.

estat avançat de degradació
mental, escup a la cara del Geor-
ges mentre ell pacientment
l’obliga a menjar, l’home no pot
contenir la ràbia i la frustració
i bufeteja l’Anne, un gest inves-
tit de la mateixa potència dra-
màtica que les lesions que s’in-
fligeix Isabelle Huppert a La pi-
anista. Haneke potser afluixa,
però no s’estova.

RIVA, CAPICUA ROMÀNTIC

L’atzar ha volgut que la pel·lícu-
la que perfectament podria ser
l’última d’Emmanuelle Riva tin-
gui en el títol la mateixa paraula
que la primera, la mítica Hiroshi-
ma, mon amour (1959), d’Alain
Resnais. Aquest capicua invo-
luntari corona de manera poèti-
ca la carrera d’una actriu que ha
treballat amb tòtems com Fran-
ju, Melville i Kieslowski. A Amor
Riva va més enllà de la interpre-
tació: en més d’una ocasió ha de-
clarat que en el film no actua, si-
nó que és limita a “ser-hi”.

L’actriu va acceptar l’oferta
de Haneke sense pensar-s’ho
dues vegades –als 85 anys no ar-
riben papers com el de l’Anne
cada dia–. I va comprovar que la
fama de ser un tirà amb els ac-
tors de Haneke és merescuda: el
director va obligar-la a despu-
llar el seu cos menut i consumit
per l’edat. Però el sacrifici no va

ser en va: des d’ahir, Emmanue-
lle Riva és l’actriu nominada als
Oscars més vella de la història.

EL RETORN DE TRINTIGNANT

Jean-Louis Trintignant (81
anys) no actuava al cinema des
del 2003. La data coincideix
amb una tragèdia coneguda: la
mort de la seva filla, l’actriu Ma-
rie Trintignant, morta a cops de
puny pel seu company senti-
mental, Bertrand Cantat, líder
de la banda francesa Noir Désir.
L’actor que va saltar a la fama
com a marit de Brigitte Bardot a
I Déu va crear la dona –i que des-
prés va treballar amb Bertolucci,
Rohmer i Kieslowski– estava re-
tirat del cinema quan Haneke el
va cridar per interpretar el pro-
tagonista d’Amor, refugiat en les
seves vinyes i en puntuals lectu-
res poètiques. El pes de la tragè-
dia personal de Trintignant, su-
mat a l’efecte de contemplar en
pantalla la decadència física
d’un actor que el cinema manté
jove en clàssics com El confor-
mista i La meva nit amb Maud,
afegeix una dimensió dramàti-
ca a la seva interpretació. Trin-
tignant, l’actor que Vázquez
Montalbán sempre va somiar
per al seu Carvalho, es consu-
meix en pantalla com una es-
pelma, amb la resplendor furi-
osa del gest final.

‘AMOR’, UNA TENDRESA TER

El director admet que
‘Amor’, inspirada en el
suïcidi de la seva
pròpia tieta, és la seva
obra més personal

Prèviament, ella li havia dema-
nat que l’ajudés a morir i ell s’hi
havia negat. Un any després
d’aquell intent, la dona va acon-
seguir posar fi al seu patiment.

Ara bé, que ningú s’esperi
una engruna de sentimentalis-
me en el film. Quan l’Anne, en

complicitat més enllà de les pa-
raules de la parella es veu lògica-
ment trastocada per una malal-
tia que, a marxes forçades, des-
trueix el cos i la ment de l’Anne.
Però el director està més inte-
ressat en la devastació interna
que pateix el seu marit i el des-
gast provocat per la seva resig-
nada dedicació, una entrega que
es veu recompensada amb el
privilegi de veure desaparèixer
la persona més estimada davant
els propis ulls.

EL HANEKE MÉS HUMANISTA

Si bé Haneke acostuma a con-
templar els personatges dels
seus films des de la distància,
com insectes que manipula i
tortura a través de la lent de la
seva càmera, a Amor, per prime-
ra vegada, sembla situar-se en el
mateix nivell que els protago-
nistes. La pel·lícula és tan brutal
i aspra com es pot esperar d’un
autor especialista en l’extremis-
me emocional, però en la posada
en escena de l’agonia de l’Anne
i la desesperació del George hi
ha més comprensió que anàlisi,
més empatia que discurs.

No és casual que Haneke ha-
gi confessat que Amor és la se-
va obra més personal. El direc-
tor va viure en primera persona
l’agonia de la seva tieta, la dona
que el va cuidar de petit quan els
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JACK REACHER
Direcció: Christopher McQuarrie. Guió: Christopher McQuarrie, Josh Olson. 130 minuts. Estats Units (2012).
Amb Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, Werner Herzog.

Ben plantat i enigmàtic, Tom
Cruise és també el millor actor

de Hollywood per fer d’agent fantasma. Davant
i darrere les càmeres. No costa gens, doncs,
imaginar les raons que l’han portat un cop més
a interpretar-se a ell mateix, encara que veient-
lo com a Jack Reacher un troba a faltar el seu
personatge a Missió: Impossible, Ethan Hunt.
Les comparacions són odioses.

En aquest llargmetratge escrit i dirigit per
Christopher McQuarrie, guionista precisament
dels primers treballs de Bryan Singer –amb qui
Cruise coincidiria en l’estrepitosa Valquíria
(2008)–, l’actor reprèn l’estereotip d’home sen-
se identitat que torna a la llum, aquí amb un ob-
jectiu ben clar: netejar el nom d’un exmilitar de
passat tèrbol i un present com a assassí de mas-
ses. Un tema molt d’actualitat, encara que

McQuarrie, donem-li les gràcies, no pretén fer
anàlisi del telenotícies. Tot el contrari. La seva
mirada s’acosta a la paròdia pop i a la lleugere-
sa de cert cinema de gènere.

En aquest sentit, el cineasta ens regala un
bon munt de diàlegs plens de mofa, una perse-
cució automobilística impecable i un magnífic
Werner Herzog en el que, sens dubte, és el millor
dels seus pitjors papers. Quan la crítica cinema-
togràfica més culta parla de la mirada irònica i
sublim del cineasta i actor d’origen alemany, ¿té
en compte el sentit de l’humor de Herzog inter-
pretant aquests tipus de personatges?

Deixant de banda les bromes, és evident
que Jack Reacher no passarà a la història com
la pel·lícula d’espies definitiva, però, dimonis!,
proporciona la diversió necessària per aixecar
una grisa tarda d’hivern. | PAULA ARANTZAZU RUIZ

★★★

AMOR
Direcció i guió: Michael Haneke. 127 minuts. Àustria (2012). Amb Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva,
Isabelle Huppert.

Per bé o per mal, les pel·lícules
de Michael Haneke s’han con-

vertit en un paradigma del cinema d’autor eu-
ropeu, amb totes les seves connotacions i estig-
mes: un cinema extremament lent, seriós, pro-
fund i, per sintetitzar, important. I, esclar, al vol-
tant d’aquest cànon es polaritzen les opinions.
Els uns s’hi oposen per tota la ferum que aquest
cinema desprèn de prestigi oficialitzat només
apte per a espectadors premium del circuit en
v.o., i els altres l’abracen a ulls clucs perquè són
un tipus de pel·lícules d’una indubtable talla ar-
tística i pedigrí. Moltes de les reaccions davant
d’Amor, amb la consciència de tots els premis
que graviten al seu voltant, estan desnaturalit-
zades. I no hauria de ser així perquè el millor
sempre és pensar per un mateix. Amor, a més,
és una pel·lícula que t’interpel·la directament
com a espectador. Els grans temes d’aquest film
–l’amor i la mort– s’exposen d’una manera prou
frontal i quotidiana perquè qualsevol persona
els senti com a propis. De fet, la prova d’amor
que el film relata a partir de la mort lenta com
a terrible episodi final de la vellesa no és gaire
habitual en la ficció i sí molt corrent en la reali-

tat. Per això, davant d’Amor cadascú ha de de-
cidir, en funció de les seves experiències i pors, si
el film és admirable o insuportable (o totes du-
es coses alhora). Sense cap retòrica melodra-
màtica i combinant un sec naturalisme amb al-
gunes fuites al·legòriques (magnífic el moment
de Trintignant intentant capturar un colom com
si lluités per atrapar el que li queda de vida),
Amor és una obra sobre la mort com el gran se-
dàs igualador entre classes socials. Perquè tam-
bé les persones benestants i il·lustres tenen
morts vulgars. | JOAN PONS

★★★★

EL MUERTO Y SER FELIZ
★★★

Direcció: Javier Rebollo Guió: Javier Rebollo, Lola
Mayo, Salvador Roselli. 94 minuts. Espanya
(2012). Amb José Sacristán, Roxana Blanco

Cal entendre el nou
film de Javier Rebo-

llo com una benvinguda anomalia en el con-
text del cinema espanyol actual. D’entrada,
perquè referma el seu director com un cine-
asta adepte a un cert nomadisme cultural.
Després de l’afrancesada Lo que sé de Lola i
de la molt madrilenya La mujer sin piano, Re-
bollo planteja a El muerto y ser feliz un viat-
ge crepuscular per contrades argentines. Un
periple per carretera que sembla una barreja
de noir europeu i western marcià, tot i que les
arrels d’aquest film sobre la mort i la possibi-
litat de l’amor cal buscar-les en la literatura.

De fet, és la presència d’una veu en off
omnipresent el primer que sobta d’un film
que adopta Borges i Beckett com a guies es-
pirituals per explicar l’odissea existencial d’un
superb José Sacristán en la pell de Santos, un
quixotesc “assassí a sou que no assassina”.
Amb aquestes heterodoxes premisses, El
muerto y ser feliz juga amb convicció les se-
ves cartes retòriques, però esgota massa avi-
at el repertori de jugades, convertint l’exube-
rant cabal d’idees en un irregular experiment
sobre la compulsió narrativa. | MANU YÁÑEZ

VOLVER A NACER
★★

Direcció: Sergio Castellitto Guió: Sergio Castellitto,
Margaret Mazzantini. 127 minuts. Itàlia (2012).
Amb Penélope Cruz, Emile Hirsch

Dels quatre films que ha di-
rigit Sergio Castellitto, no-

més dos s’han estrenat entre nosaltres: els
protagonitzats per Penélope Cruz. Si No te
muevas era un competent drama sobre els fils
familiars i els secrets del passat, Volver a na-
cer és un pas enrere perquè el director no re-
sol bé l’excés d’ambicions que es planteja.
Pretén agermanar la narració d’un drama his-
tòric –la Guerra dels Balcans– amb el drama
personal dels que s’hi van veure implicats. I la
seva mirada es perd entre els marges.

No està ben resolta la narració en dos
temps perquè el present resulta artificiós i
molt marcat per un maquillatge i perruque-
ria demencials, i el passat navega entre la
confusió i l’esquematisme. Es nota que Cas-
tellitto vol acostar-se al cinema de Gianni
Amelio –Lamerica– però li falta contenció i
li sobra afectació dramàtica. Al film se li ve-
uen les costures per tot arreu, va força ne-
cessitat de talent en l’apartat visual i tam-
bé, ai las, en l’interpretatiu. Val a dir que l’úl-
tim terç aconsegueix una notable emotivi-
tat, que no serveix, però, per sostenir la
feblesa del conjunt. | TONI VALL

Crítics:  XS: Xavi Serra  JP: Joan Pons  MY: Manu Yáñez  PR: Paula A. Ruiz  SF: Scott Foundas (Village Voice) Punt No avaluada
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FILMOGRAFIA
SELECTA

‘FUNNY GAMES’ (1997)
Dos joves torturen una família de vacances.
Haneke ens obliga a reflexionar sobre la
posició de l’espectador davant la violència.

‘LA PIANISTA’ (2001)
La relació sadomasoquista entre una pro-
fessora de piano i el seu alumne va provo-
car desmais entre el públic barceloní.

‘CACHÉ’ (2005)
El misteri de les cintes anònimes que rep un
presentador serveix d’excusa per examinar
la mala consciència de la societat actual.

‘LA CINTA BLANCA’ (2009)
L’austríac rastreja les arrels del nazisme en
un poblet alemany just abans de la Primera
Guerra Mundial. Palma d’Or a Canes.
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”“
Música

DISCOGRAFIA
SELECCIONADA

‘REMUÉ’
Dens, fosc i aspre, pre-
senta l’autor en tota la
seva complexitat.
(Lithium / Green Ufos, 1999)

‘L’HORIZON’
Cels alts i grans horit-
zons donen una nova
dimensió a la seva obra.
(Green Ufos, 2006)

‘VERS LES LUEURS’
Els arranjaments per a
secció de vents-fusta
obren pas a la llum.
(Cinq7 / Green Ufos, 2012)

BORJA DUÑÓ AIXERCH

Com et sents amb tu mateix i
amb la teva música després de
20 anys de carrera?
Globalment me’n sento orgu-
llós, però també penso que po-
dria ser millor. Sé que tinc sort
que la gent continuï interes-
sant-se pel meu treball malgrat
que no sigui el músic més gla-
murós. Crec que vaig tenir la
sort d’aparèixer en una època

AMB EL LLUMINÓS TREBALL ‘VERS LES LU-
EURS’ (2012), DOMINIQUE A REIVINDICA 20
ANYS DE CARRERA, 20 ANYS A LA RECERCA
DE L’EMOCIÓ A TRAVÉS DE LES CARRETERES
SECUNDÀRIES DE LA MÚSICA POP. HO FA
AMB UNA GIRA GENEROSA QUE S’ATURARÀ
A GIRONA (11/1), BARCELONA (17/1), VALÈN-
CIA (18/1) I LLEIDA (19/1) I EN QUÈ REPASSA-
RÀ EL MILLOR DE LA SEVA OBRA.

en què et donaven temps de co-
metre errors, de progressar, i
que tinc encara un marge de
maniobra per avançar. Fa 20
anys era lluny d’imaginar tot ai-
xò, no veia més enllà del meu
primer disc. No tenia la idea de
començar una carrera, pensava
que seria un moment curt en la
meva vida.

¿Vers les lueurs és un punt
d’inflexió? Com encares a par-
tir d’ara la teva carrera?
No sé si hi ha un trencament tan
gran. Quan vaig fer aquest disc,
la idea era simplement provar
una experiència que no havia in-
tentat mai, com per a cadascun
dels meus àlbums. La carrera
d’un artista és una cosa fràgil. Un
projecte pot funcionar i el se-
güent no. Cada disc és una etapa,
però no forçosament una pro-
gressió fins a un èxit creixent.

La llum és un tema recurrent
en aquest disc. Per què?
Penso que va lligat a les ganes de
donar molt espai a les cançons,
als decorats, a suggerir imatges
amb el so. Potser també hi ha la
idea molt simple, gairebé cari-
caturesca, d’oposar-me a la ne-
gror sovint associada a les me-
ves cançons, suggerir l’obertura
cap a una cosa més acollidora
per a l’oient, menys aspra.

¿Creus que lletra i música van
en la mateixa direcció? ¿És per
això que has introduït els ar-
ranjaments de vent?
M’agrada la idea que paraules i
música poden oposar-se per fi-
nalment fer-se complementàri-
es. Per exemple, el text de Vers
le bleu és bastant dramàtic, pe-
rò la melodia és molt pop, i la rít-
mica bastant embalada. A Clo-
se west parlo de camp, de natu-
ra, i la música és molt elèctrica,

molt urbana, per subratllar
aquesta tensió. Però no hi ha re-
gles, depèn de les cançons. En
algunes, paraules i música aga-
fen el mateix camí. El que és clar
és que el quintet de vent i els ar-
ranjaments de David Euverte
permeten combinacions har-
mòniques més riques.

Al Primavera Sound 2012 vas
actuar amb la secció de vents.
Ara s’anuncia que véns amb
quatre músics. ¿Seran con-
certs més rock?
Serà el grup de base, sense el
quintet de vent, amb Thomas
Poli (guitarra, sintetitzador),
David Euverte (teclats), Sébas-
tien Buffet (bateria), que van to-
car tots tres a la gira anterior, i
amb Jeff Hallam al baix i al con-
trabaix: tots toquen a l’àlbum i,
efectivament, els concerts que
repassen el conjunt del meu re-
pertori seran bastant rockers.

Al disc hi havia un bonus track,
Mainstream, i ara has inclòs
quatre peces noves a l’edició
de luxe del disc.
Es tracta d’una maniobra co-
mercial per reposar discos a les
botigues (perquè a França els àl-
bums encara es venen una mi-
ca), i no ho assumeixo gaire. Són
títols independents de l’àlbum,
tocats en solitari. No s’han gra-
vat al mateix temps, exceptuant
l’instrumental Andromeda Lod-
ge i Mainstream, descartada del
disc perquè no m’agradava la
mescla, massa seca. Com que la
tocàvem en directe, i a la gent li
agradava, Dominique Brusson
la va remesclar per fer-la més
radiable.

¿Interpretaràs peces d’altres
discos fora de Vers les lueurs?
Sí, per descomptat, ¡no puc ima-
ginar-me tocar a Espanya sen- GR
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S

DETESTO LA POSTURA DE
LENNON A ‘IMAGINE’, AMB
AQUESTA DEMAGÒGIA
INSUPORTABLE

DOMINIQUE A
ENTRE EL ROCK I LA ‘CHANSON’,
UN CANTAUTOR PLE DE LLUM

CONCERT

Després de presentar-lo al
BAM, Maria Rodés porta
‘Sueño triangular’ a l’Apolo
(BCN). Avui divendres, 21 h
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se fer Hasta que el cuerpo
aguante i veure la reacció del
públic al meu fabulós accent!

Sempre t’has mogut entre el
rock i la chanson. ¿És aquesta
combinació el que determina el
vessant més europeu continen-
tal del pop o el rock (anglosa-
xons per definició)?
Crec que quan ets francès no
tens més remei que fer chanson:
ho vulguem o no, estem lligats
a una tradició, a una història,
respecte a la qual ens posicio-
nem, reaccionem per trobar el
nostre camí, el nostre estil. El
rock és un préstec, i tret que re-
butgem la cultura anglosaxona,
no podem sinó assimilar-lo. Hi
ha una tensió, nascuda del desig
d’imitar els nostres ídols del pop
rock, i al mateix temps de ser un
mateix, amb la teva cultura i la
teva llengua: és aquesta tensió la
que és interessant i la que fa que
potser puguem trobar un llen-
guatge musical que ens és propi,
que no es rebaixa totalment da-
vant d’un model cultural domi-
nant, com fa un criat davant del
seu mestre.

Vivim èpoques convulses, que
demanen grans transformaci-
ons socials. Quin paper creus
que hi poden jugar el pop o el
rock?
Durant molt de temps he pen-
sat que la música ens havia de
permetre allunyar-nos de la
duresa i la vulgaritat del món.
Ara ja no ho sé. El que em mo-
lesta de les cançons amb mis-
satge són sovint els intèrprets,
el benefici personal que en tre-
uen, el costat guru, manipula-
dor de les masses: detesto la
postura de Lennon a Imagine,
amb aquesta demagògia insu-
portable. Avui hem decretat la
mort de les utopies: si ja no en
queden, ¡trobo complicat fer
cançons amb missatge! Crec
que prefereixo que la cançó
s’adreci a una persona, un oient
aïllat, per explicar-li una histò-
ria que pot tenir ressonància
amb la seva pròpia història, i
potser ajudar-lo a viure. Per ci-
tar la meva pròpia experiència,
rebo regularment missatges de
gent que em diu que les meves
cançons l’han ajudat a passar
una època difícil, una malaltia,

un dol... No puc imaginar-me
un compliment més bonic que
aquest.

En l’actual context de crisi, la
cultura acostuma a ser un sec-
tor fràgil i castigat. ¿A França
hi ha una consciència més ele-
vada de la cultura?
Francament, no ho sé. El re-
torn de l’esquerra a França no
ha estat acompanyat de signes
gaire encoratjadors, d’una vo-
luntat clara de reparar els es-
tralls causats pel govern ante-
rior. Sembla que l’esquerra ha
oblidat d’on prové, la seva his-
tòria, els seus valors. De totes
maneres, la cultura sempre és a
primera línia quan els temps
són durs, sempre és sacrifica-
da. Això és més preocupant per
a la dansa, el teatre o el cinema,
on els diners són vitals. En la
música pop, es pot crear sense
gaires mitjans, gravar amb or-
dinadors, tocar per tot arreu.
Amb mitjans o sense, no mata-
ran la música. Mataran la capa-
citat d’existir i de difondre’s en
bones condicions, però no la
música en ella mateixa.

GIRA DE DOMINIQUE A

AMB BERTRAND
BETSCH
Auditori de Girona
(Girona)
21 h. 18 €

DE L’11 AL 19 DE GENER

DV
11

AMB MICHEL CLOUP (DUO)
Sala Apolo (Barcelona)
20.30 h. 19-22 €

DJ
17

AMB PLEASANT DREAMS
Sala Noise (València)
21 h. 15-22 €

DV
18

AMB BENJAMIN
SCHOOS
Cafè del Teatre
(Lleida)
21 h. 15-18 €

DS
19

MINE!
La Mirona (Salt)
23 h. 6-8 €

DV
11

SINIESTRO TOTAL
Faktoria d’Arts (Terrassa)
23 h. 15-18 €

SEWARD
Petit Palau (Barcelona)
21 h. 13 €

DS
12

MEMORIA SELECTIVA
Atmosfera (Torelló)
18 h.

CANDELA Y LOS SUPREMOS
Atrium (Viladecans)
12 h. 10 €

DG
13

L’HEREU ESCAMPA
Sidecar (Barcelona)
21 h. 8 €

DJ
17

ALTRES
CONCERTS

CICLE

‘Els dimarts em sentiràs’,
nou cicle de concerts a la
sala Becket (BCN). Xarim
Aresté l’inaugura el dia 15

DOBLE CONCERT

Dimecres 16 i dijous 17
els vilanovins La Brigada
presenten ‘Incerta Glòria’.
A l’Heliogàbal (BCN), 22 h
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DAVID RUANO

COMBAT ENMIG DEL FANG
‘Adreça desconeguda’ enfronta els actors Lluís Homar i Eduard Fernández

BELÉN GINART

Així va ser com va anar:
una família alemanya,
integrada per persones
cultes, sensibles i en-
cantadores, va tancar la
seva residència als Es-

tats Units per tornar definitiva-
ment al seu país d’origen. Un
temps més tard, de visita a Amè-
rica, van trobar pel carrer un vell
amic íntim. Però ni tan sols el
van saludar. La raó: era jueu. I
tot això passava poc després que
Alemanya entrés en estat d’em-
bogiment general per l’eclosió
del nazisme. Una amiga dels
protagonistes del desencontre,
l’escriptora Kathrine Kress-
mann Taylor, va fer servir la fu-
nesta anècdota com a germen
per a la seva novel·la més famo-
sa, Adreça desconeguda, publica-
da el 1938. Dimecres vinent, la
història arriba a La Villarroel en
format teatral, en un muntatge
protagonitzat per Eduard Fer-
nández i Lluís Homar, que a més
a més n’ha assumit la direcció.

“El que més em sorprèn
d’aquesta història és veure amb
quina facilitat podem deixar de

ser persones per convertir-nos
en monstres”, diu Homar. A
Adreça desconeguda, els que
ensenyen la cara més bruta de
l’ésser humà són l’alemany
Martin i el jueu nord-americà
Max. “Són dos veritables
amics, tenen un profund sen-
tit de l’amistat. Però per cir-
cumstàncies externes, fan una
evolució que va del que és su-
blim a la barbàrie”, afirma.

A més de col·legues íntims,
són socis d’una galeria d’art a San

Francisco. Quan el Martin deci-
deix tornar a casa i deixar el ne-
goci a mans del Max, tots dos
acorden mantenir viva la seva re-
lació a través de les cartes. Però
el vincle epistolar anirà reflectint
la profunda metamorfosi que ex-
perimenten els dos protagonis-
tes, propiciada per la situació po-
lítica al país germànic.

VIATGE CAP A L’HORROR
“El viatge cap a l’horror el fan
tots dos –puntualitza Homar–.
El més sorprenent del text és
que no hi ha clarament una víc-
tima i un botxí, perquè els pa-
pers s’intercanvien”. I és que
quan el Martin capgira la seva
manera de veure el món i, en
conseqüència, la consideració
que tenia del seu amic, el Max no
es quedarà impassible, i trobarà
la manera de destrossar la vida
del seu soci. “I això vol dir que les
decisions que prenem són res-
ponsabilitat exclusivament nos-
tra, i no ens podem escudar en
les circumstàncies”, reflexiona.

Adreça desconeguda és el se-
gon espectacle que Homar diri-
geix en un any, però abans se
n’havia passat 12 fent exclusiva-
ment d’intèrpret. “Quan vaig ac-

ceptar dirigir aquesta obra sabia
que era fonamental escollir bé
l’altre actor. Vaig tenir la sort
que Eduard Fernández va dir
que sí de seguida. Fa molt que
ens coneixem. Havíem treballat
junts. L’admiro i m’agrada molt
la seva feina, i em posa les coses
molt fàcils”, explica Homar.

El director i actor admet que
aquesta doble faceta li desper-
ta també un sentiment doble.
Tot i ser molt conscient que és
una feina en equip, l’entusiasma
tenir veu i vot en totes les àrees
i etapes del procés creatiu, des
del vestuari fins a les llums. En
contrapartida, sap que la res-
ponsabilitat última, “especial-
ment quan les coses no funcio-
nen”, és del director. Confia, pe-
rò, que aquesta eventualitat no
es produeixi. I que aquesta
Adreça desconeguda li aporti
tantes satisfaccions com els mi-
llors muntatges de la quinzena
que ha dirigit fins ara.

‘LITUS’
ATRIUM VILADECANS
Autoria i direcció: Marta Buchaca. Amb
Anna Alarcón, David Verdaguer, Jacob
Torres, Borja Espinosa i Josep Sobrevals.
Av. Josep Tarradellas, 17 (Viladecans)
11 de gener

‘SI EXISTEIX, ENCARA NO HO HE TROBAT’
SALA BECKETT
De Nick Payne. Direcció de Marilia Samper.
Amb Carles Gilabert, Montse Germán,
Pau Roca, Patrícia Garcia.
Alegre de Dalt, 55 bis (Barcelona)
Del 10 de gener al 2 de febrer

‘DRAGONCI’
SANT ANDREU TEATRE
De Los Titiriteros de Binéfar
Neopàtria, 54 (Barcelona)
12, 13, 19 i 20 de gener

‘REY LEAR’
TEATRE RIALTO
De William Shakeaspeare
Direcció: Ximo Flores
Plaça de l’Ajuntament, 17 (València)
Del 16 de gener al 24 de febrer

ALTRES
ESCENES

El nom de Maria Moliner és sinònim de dic-
cionari. De tal manera que la passió,
l’esforç, l’agudesa i la valentia d’aquesta
intel·lectual han quedat eclipsades per la
seva obra, fonamental per a la llengua
espanyola. Aquest espectacle protagonitzat
per Vicky Peña, Helio Pedregal i Lander
Iglesias rescata la colpidora biografia de
l’autora del Diccionario del uso del español.
El patiment de Moliner i les dificultats deri-
vades d’estar casada amb un catedràtic
represaliat, com ella mateixa, pel franquis-
me marquen una història en què es mostra
també el costat més fràgil de l’autora.

‘EL DICCIONARIO’
TEATRE ROMEA
De Manuel Calzada
Direcció: José Carlos Plaza
Hospital, 51 (Barcelona)
Del 16 de gener al 10 de febrer

ESPECTACLE
RECOMANAT

Escenes

QUATRE PERLES DE
L’HOMAR DIRECTOR

‘EL BARRET DE CASCAVELLS’
De Luigi Pirandello. Teatre Lliure, 1994

‘EL TEMPS I L’HABITACIÓ’
De Botho Strauss. Teatre Romea, 1996

‘HAMLET’
De William Shakespeare. Teatre Grec, 1999

‘LUCES DE BOHEMIA’
De Valle-Inclán. Ctro. Dram. Nacional, 2012

‘ADREÇA DESCONEGUDA’
LA VILLARROEL
Villarroel, 87 (Barcelona)
Del 16 de gener al 10 de març

‘COSMÈTICA DE L’ENEMIC’
SALA MUNTANER (BCN)
DIR. MAGDA PUYO
L’UNIVERS INQUIETANT DE L’ESCRIPTORA AMÉLIE
NOTHOMB, AMB LLUÍS SOLER I XAVIER RIPOLL
Del 16 de gener al 24 de febrer

NO VENGAS SOLO
ARTERIA PARAL·LEL (BCN)
DIR. ANTHONY BLAKE
EL MENTALISTA TORNARÀ A DEIXAR
BOCABADATS ELS MÉS INCRÈDULS
Del 16 de gener al 3 de febrer
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Disponibles ‘online’
les rutes que il·lustren

l’exposició ‘El Paral·lel,
1894-1939’ al CCCB

Art

Perpinyà mostra el millor disseny
i arquitectura d’aquestes dècades

SARA ARMADA

Recordeu la casa ultra-
moderna que feia parar
boig Jacques Tati a
Mon oncle? Línies rec-
tes, mobles de formes
orgàniques i molt de

plàstic. Doncs tota ella ben bé
podria formar part de la sego-
na edició de Le design s’expose,
l’exposició multidisciplinària
que fins al 10 de febrer porta a la
ciutat de Perpinyà les mostres
més espectaculars i acolorides
de l’arquitectura i el disseny
dels anys 60 i 70.

PERPINYÀ, CENTRE DEL MÓN
Com tothom sap però Salvador
Dalí va descobrir, l’estació de
Perpinyà és al centre còsmic de
l’univers. Potser és per això que
aquesta vila de la Catalunya
Nord fa més de 20 anys que és
l’amfitriona del Visa pour l’ima-
ge, el més important dels festi-
vals de fotoperiodisme, punt de
trobada i intercanvi de professi-
onals de tot el món, i que aquest

2013 viurà la seva primera bien-
nal d’art contemporani. Entre-
mig, feliçment, sembla que hi ha
arrelat Le design s’expose, un fes-
tival de l’habitatge vintage que en
la segona de les seves entregues
es mostra ple de vitalitat i amb
moltes ganes de lloar les ex-
cel·lències del plàstic.

POP AL CONVENT
Les voltes medievals del Cou-
vent des Minimes mai no havien
estat tan pop. Plànols, maquetes,
projectes, documents i mobles
tracen un viatge fabulós per la
història de la casa moderna, per
dins i per fora, i pels seus aspec-
tes més utòpics. Pensada per a
petits i grans, professionals i pú-
blic general, l’exposició proposa
una anàlisi de com les noves ne-
cessitats constructives (aixecar
grans blocs per a la classe treba-
lladora, a les perifèries) i l’apari-
ció de nous materials més barats
i dúctils canviarien per sempre la
fesomia de cadires, taules i fins i
tot aixetes.

A més, si us hi acosteu dissab-
te 12 a les 19.30 h podreu gaudir
de l’acte inaugural i les perfor-
mances sonores dels DJs Raph
Dumas i Manuel Perez. A partir
de les 22.30 h, però, seran els
DJs Reig & Wheeler els que ofe-
riran un live set mix protagonit-
zat pel Reactable, l’instrument
de música electroacústica que
es van inventar a la Universitat
Pompeu Fabra.

ACTIVITATS RELACIONADES
El centre d’art contemporani A
Cent Mètres du Centre du Mon-
de (per allò que dèiem) acollirà
les projeccions i fotografies de
Julien Donada sobre la Grand
Motte (una mena d’Empuria-
brava del Llenguadoc-Rosselló)
a l’hivern, fins al 20 de gener.
D’altra banda, l’Atelier d’Urba-
nisme (45, Rue François Rabe-
lais) presenta en paral·lel un ci-
cle de conferències encapçala-
des pel dissenyador i poeta su-
ís Werner Zemp, el mateix
dissabte 12 a les 17.30 h.

‘LES CONVERSES AMB EL MIRALL.
PAULA BONET’
ISSIMM
Últims dies per descobrir les il·lustracions
de l’artista de qui tothom parla. Nímfules,
animals i somnis vermells.
Castell, 38 (Solsona)
Fins al 13 de gener

‘L’ALTRA CARA DE LA VIDA.
CULTURA FUNERÀRIA, AHIR I AVUI’
CASA DE CULTURA
La mort i els seus rituals de pas des de la
prehistòria i al llarg dels temps. 125 peces
d’art funerari esbossen un relat comple-
mentat amb un cicle de conferències.
Plaça de l’Hospital, 6 (Girona)
Fins al 26 de febrer

‘LA CONDICIÓ NARRATIVA’
LA CAPELLA
Vuit creadors emergents exploren els límits
del discurs narratiu en les arts visuals.
Hospital, 56 (Barcelona)
Fins al 27 de gener

‘EXPLOSIÓ! EL LLEGAT DE JACKSON POLLOCK’
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
Tot el que sempre us heu preguntat sobre
el dripping o la pintura d’acció, en una de
les exposicions de la temporada.
Parc de Montjuïc, s/n (Barcelona)
Fins al 24 de febrer

‘FILTRACIONS.
NASRIN TABATABAI I BABAK AFRASSIABI’
MACBA
El paradigma de la modernitat i els seus
problemes és l’objecte d’estudi d’aquests
dos artistes perses, que exposen per prime-
ra vegada a casa nostra.
Pl. dels Àngels, 1 (Barcelona)
Fins al 20 de gener

ALTRES
EXPOSICIONS

COUVENT DES MINIMES

‘LE DESIGN S’EXPOSE’
COUVENT DES MINIMES
24, Rue François Rabelais (Perpinyà)
Fins al 10 de febrer

CENTRE D’ART À CENT MÈTRES DU MONDE
3, Av. de Grande Bretagne (Perpinyà)
Fins al 20 de gener

HOMENATGE AL
DISSENY DELS
ANYS 60 I 70

COUVENT DES MINIMES

3 OBRES
PER ATURAR-S’HI

‘HEXACUB’
GEORGES CANDILIS
Una càpsula hexagonal de
fibra de vidre pensada com a
habitatge.

1

2

3

‘FG2000’
WOLFGANG FEIERBACH
La primera casa feta només
de plàstic de la història
del segle XX.

‘PISCINA TORNASSOL’
BERNARD SCHOËLLER
Se’n van fer més de 600
unitats arreu de França.

MUSEUS

L’entrada al MNAC ja és
gratuïta els dissabtes a
partir de les 15 h (i el primer
diumenge de cada mes)

RECURSOS
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Paladars

RESTAURANTS D’ALTURA

E.R. | Si sou dels que aprofiteu els caps de
setmana per anar a la neu, aquí teniu al-
gunes adreces per fer un àpat de camí a
la muntanya o de tornada a casa. Can
Ventura (2). En ple centre de Llívia, un
dels pobles amb més encant del Pirineu,
el restaurant Can Ventura es troba en un
edifici del segle XVIII i ofereix cuina cata-
lana amb tocs moderns (plaça Major, 1.
Llívia. 972 89 61 78). Fogony (1). Un pe-
tit restaurant que aposta per la cuina de

1

4

UNA BODEGA
AMB GRÀCIA
MOLT MUSICAL
Bona teca en un establiment de tota la
vida recuperat per artistes

EVA REXACH

Potser sí que hem viscut
una mica per sobre de
les nostres possibili-
tats. Potser sí que ens
hem acostumat massa
als pintxos a 3 €, a les

canyes a 2,5 €; als locals on el
disseny passa per damunt de la
qualitat. A menjar escumes, i ge-
lats calents i combinacions de
gustos i textures impossibles.
Potser hem anat massa lluny
(hem plantat una nau a Mart i
tot!), i ara volem tornar a tocar
de peus a terra. I per això tor-
nem –si és que alguna vegada
ens en havíem allunyat del tot–
als establiments que van definir
la nostra història gastronòmica:
les bodegues de barri. Els esta-
bliments petits que encara con-
serven les bótes on els nostres
pares i avis compraven vi a gra-
nel, on el quinto va adquirir la
categoria de mesura, on la cuina
casolana no ens complicava la
vida a l’hora de triar.

TORNADA ALS ORÍGENS
L’última a arribar (almenys
mentre escrivim això) és la Bo-
dega Gracián. Un local que havia
perdut la seva identitat conver-
tit en un lloc de xauarmes, però
que gràcies al Gracià (i perdo-
neu la redundància), ha tornat
als orígens recuperant el seu ai-

taules de marbre, cadires de fus-
ta i una pissarra en què s’hi
anuncien els plats i pintxos del
dia. I un sostre de volta catalana
que, amb bon criteri, el decora-
dor Nacho Umbert (sí, el que
canta Superhéroe, El mort i el de-
gollat i El senyor Esteve) va dir
que calia recuperar. El Gracià,
amb l’ajuda de la seva xicota,
Irene, dissenyadora i responsa-
ble de la imatge del local, i de la
família i els amics, la Bodega

Gracián aspira a obrir-se camí
a l’Eixample amb una carta breu
i sense grans pretensions on tan
aviat s’hi poden compartir unes
llaunes de cloïsses i unes nava-
lles com fer-hi un esmorzar.

ALTRES BODEGUES
BARCELONINES

Més enllà de la música i de la seva pròpia
bodega, Gracià Pedro també troba temps
per sortir de canyes. Aquests són els seus
establiments preferits.

MORRO FI
Consell de Cent, 171 (Barcelona)
http://morrofi.wordpress.com/

BODEGA AVENIDA
Avinguda Mistral, 31 (Barcelona)
93 325 41 78

BAR AMADEU
Entença, 13 (Barcelona)
93 424 23 44

BODEGA GRACIÁN
Rocafort, 106 (Barcelona)
93 603 11 00
www.facebook.com/bodegagracian

proximitat amb productes ecològics i de
la seva pròpia collita. Tenen un menú de
km 0 a 35 € (av. Generalitat, 45. Sort.
973 62 12 25). L’Abarset (3 i 4). A peu
de pista de l’estació Grandvalira, aquest
restaurant ofereix cuina tradicional de
muntanya en un ambient distès i despre-
ocupat. Hi fan una programació musical
estable amb diversos discjòqueis (carre-
tera general, 2. El Tarter, Andorra.
+376 890 704).

PERE TORDERA

3

GASTRO
RUTA

2

Xocolata en un tub de pega. Vist a la
M-Store de la Fàbrica Moritz (Barcelona)

CHOCO GLUE THE-DELI-GARAGE.DE

re de bodegueta de barri. ¿I què
hi trobareu a la Bodega Gra-
cián? Doncs els productes típics
d’establiments com aquest:
llaunes de musclos en escabetx,
anxoves, seitons en vinagre, oli-
ves per acompanyar els vermuts
(Espinaler i Casa Mariol)... Si
voleu menjar una mica més, hi
serveixen excel·lents entrepans
a preus magnífics: proveu el de
pollastre amb pesto i formatge,
el de botifarra esparracada o el
mallorquí. Pagareu com a mà-
xim 2,05 € pel petit i 4,10 € per
la versió en gran. I encara més:
excel·lents braves a 2,50 €, en-
salada russa a 2 €, taules de for-
matges i d’embotits per com-
partir a 5 € la ració mínima... i
canyes a 1 euro!

UN LOCAL QUE SONA
El responsable de tot això es
diu Gracià Pedro i és músic. És
un dels fundadors de Bremen,
un dels grups finalistes de l’úl-
tima edició del Sona 9, i també
és un dels membres de La Com-
pañía, la banda de Nacho Um-
bert. I va anar a escola amb els
Manel, així que no us estranyeu
si un dia us trobeu qualsevol
d’aquests artistes menjant
unes escopinyes.

La Bodega Gracián és un local
petit però ben aprofitat, de de-
coració senzilla que inclou el
que cal esperar d’un establi-
ment com aquest: bótes de vi,
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Fugides

A COP
D’AVIÓ

BILBAO

C.L. | Un parell de bones excuses per
agafar un vol a Bilbao: l’exposició de
l’excèntric Claes Oldenburg al Gug-

genheim (1) –fins al 17 de febrer– i la
de Botero al Museu de Belles Arts (2)

–fins al 20 de gener–. Però encara hi
ha altres raons de pes que mereixen

posar rumb al nord i aturar-se a la ca-
pital biscaïna: les vistes des del funicu-

lar d’Artxanda, les rutes de pintxos
pel casc antic, les tertúlies al Café Iru-
ña, els concerts del Café Antzokia, la
roba i els complements de la botiga

Trakabarraka (3), les obres del Tea-
tre Arriaga (4) –del 17 al 20 de gener

s’hi representa La vida es sueño, el
clàssic de Calderón de la Barca, prota-
gonitzat per l’actriu Blanca Portillo– o
les 43 columnes de l’escenògraf Lo-

renzo Baraldi que subjecten l’atri prin-
cipal del centre cultural Alhóndiga, un

vell magatzem de vi rehabilitat que
s’ha convertit en un dels edificis més

impressionants de la ciutat.

www.bilbao.net

1

2

3

4

BARCELONA CORRE.
RUTES PER VIURE LA
CIUTAT A BON RITME
AJUNTAMENT DE BARCELONA
23 RUTES ALTERNATIVES PER
CALÇAR-TE UNES VAMBES I
DESCOBRIR BCN FENT ESPORT

BEEN THERE,
DONE THAT
TRIANGLE POSTALS
GUIES DE VIATGE NO
CONVENCIONALS QUE PERMETEN
PLANIFICAR, EXPERIMENTAR,
VALORAR I FER RÀNQUINGS

ACAMPADES DE LUXE
EL ‘GLAMPING’

El glamping és un terme que barreja el
càmping i el glamur, dos conceptes antagò-
nics que ara es donen la mà per crear allot-
jaments on acamparem amb tots els luxes
d’un hotel de tres, quatre o cinc estrelles.

CABANES ALS ARBRES (ST. HILARI SACALM)
www.cabanesalsarbres.com

ELS PAVELLONS DE LES COLS (OLOT)
www.lescolspavellons.com

DORMIR SOTA LES ESTRELLES
L’experiència de passar una nit en una bombolla de parets translúcides

un silenciós sistema de ventila-
ció que permet l’entrada d’aire
fresc; la calefacció (que funciona
amb climatització geotèrmica);
el lavabo i la dutxa; mobles d’es-
til provençal i uns quants detalls
gentilesa de la casa com el fil mu-
sical a les butaques, flors, cava i
trufes per als més golafres.

UN ARQUITECTE FRANCÈS
L’artífex d’aquestes originals es-
tructures inflables és l’arquitec-
te francès Pierre-Stephane Du-
mas, i la culpable que hagin ar-
ribat a Catalunya és l’emporda-
nesa Núria de Ros, la mestressa
de l’hotel i la distribuïdora de les

bubbles a Catalunya i a Espanya.
De moment, a l’hotel hi ha tres
bombolles disponibles (de 99 €
a 149 €), que tenen nom de cons-
tel·lacions: Altair (orientada a
les estrelles de l’oest), Cassiopea
(orientada a l’est) i Antares (ori-
entada al sud). En arribar a les
seves casetes transparents, els
hostes es troben un telescopi a la
seva disposició i una carta celes-
tial del mes que explica quines
estrelles es podran veure a la nit
des de la seva posició. Aquestes
cartes les elabora Antonio Ber-
nal, responsable de la divulgació
científica de l’Observatori Fabra
de Barcelona.

A més de poder demanar un
desig i aclucar els ulls en un llit
només un segon després de veu-
re un estel fugaç o de poder
adormir-se amb la llum de la
lluna inundant el llit, els hostes
del Mil Estrelles també poden
fer servir les instal·lacions i els
serveis de l’allotjament rural La
Bastida, que compta amb tres
habitacions interiors, una sala
d’estar, el menjador (on es pot
sopar i esmorzar), el jacuzzi ex-
terior, el flotàrium (l’únic a Ca-
talunya amb capacitat per a du-
es persones) i una zona de mas-
satges. Amb aquestes comodi-
tats, qualsevol s’atreveix a fer
un bivac!

MIL ESTRELLES –
LA BASTIDA
VEÏNAT DE LA BASTIDA
BORGONYÀ
(CORNELLÀ DE TERRI)
972 596 707
www.milestrelles.cat

Latitud

Longitud

42º 06’ 00,14” N

2º 48’ 24,09” E

MIL ESTRELLES – LABASTIDA

CECILIA LORENZO

Fins ara, l’única manera
de passar una nit sota les
estrelles era fer un bivac.
O el que és el mateix:
viure una nit de fred in-
tens amb grapats de pe-

dretes clavant-se a l’esquena,
donant mil voltes dins d’un sac i
exposant-se al perill d’insectes i
altres animals emprenyadors.
¿I si es pogués dormir al ras pe-
rò amb totes les comoditats? ¿I
si fos possible aclucar els ulls en
un llit còmode i calent, envoltat
de natura, sense sostres ni pa-
rets que s’interposin entre un
mateix i l’immens cel estrellat?

A Borgonyà, a tocar de Banyo-
les i a pocs quilòmetres de Giro-
na, hi ha l’Hotel Mil Estrelles –
La Bastida, que ofereix l’oportu-
nitat d’allotjar-se en unes bom-
bolles de parets translúcides que
permeten gaudir de la sensació
de passar una nit a la intempèrie
però sense oblidar el recolli-
ment, el confort i la intimitat
que requereix una vetllada ro-
màntica. L’invent es diu bubble i
es tracta d’una bombolla inflable
d’uns 3 metres d’alçària i 4 me-
tres de diàmetre feta de materi-
als reciclables on tot està pensat
perquè l’hoste s’hi senti a gust:
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Pantalles

ARA VA
DE MÒBILS
NOKIA LUMIA 920

PERE MILLET | Un terminal que porta
Windows Phone 8, un sistema opera-
tiu sobri i minimalista tant en disseny
com en personalització, un concepte
diferent de les alternatives disponi-
bles amb un bon rendiment i extre-
madament fluid. Destaca per l’ex-

cel·lent visibilitat de la pantalla, amb
una definició i uns contrastos de gran
qualitat, que llueixen sobretot en la
reproducció de vídeo. També sobre-
surt per una càmera de fotografiar

amb uns resultats en el més alt de la
gamma, especialment pel poc soroll
que ofereix en condicions de falta de
llum. Finalment també valorem molt
positivament la qualitat de la sortida

d’àudio afegida a l’eficaç equalitzador
del reproductor. Com a contrapartida
a tot això, constatem un pes més que

notable en el telèfon i un mercat
d’aplicacions encara immadur compa-

rat amb altres propostes, cosa que
potser no satisfarà tots els usuaris.

vadejocs.ara.cat

PIONEROS DEL SIGLO XXI

AGITADORS DE L’AUDIOVISUAL
‘Mi loco Erasmus’, el debut en llargmetratge de Pioneros del Siglo XXI,
és un exemple de les noves formes de televisió i cinema nascudes amb internet

EULÀLIA IGLESIAS

Un artista en ple blo-
queig creatiu (Didac
Alcaraz) decideix fer
un documental sobre
els estudiants estran-
gers que envaeixen

Barcelona. A mesura que avan-
ça en el projecte, la imatge d’una
ciutat moderna i europea es va
distorsionant... Aquest és el
punt de partida de Mi loco Eras-
mus de Carlo Padial, que ja ha-
via pres els universitaris becats
per la UE com a excusa en la se-
va segona novel·la, Erasmus, Or-
gasmus y otros problemas (Li-
bros del Silencio). La pel·lícula
no és una adaptació del llibre ni
la filmació d’un reportatge tra-
dicional. Comença com una me-
na de fals documental i deriva
cap a un retrat del mateix prota-
gonista que esdevé, a la vegada,
un retrat dels marges, geogrà-
fics i creatius, de la Barcelona
institucional.

Mi loco Erasmus és el primer
llargmetratge de Pioneros del
Siglo XXI, agitadors de l’audio-
visual que es mouen pels cir-
cuits alternatius des de fa

temps. Darrere d’aquesta deno-
minació s’hi amaguen Padial,
Carlos de Diego i Didac Alcaraz.
Els Pioneros del Siglo XXI prac-
tiquen uns formats en què l’hu-
mor es barreja amb tota promis-
cuïtat amb la tradició documen-
tal menys encarcarada.

CONEIXEU EL MAURI?
D’aquí n’han sorgit sèries de cul-
te com Josep Mauri. La dictadu-
ra de la raó (2007). Estrenada a
la Xarxa de Televisions Locals, la
particular filosofia vital del Mau-
ri ha tingut una nova vida gràci-
es a internet, on també han re-
viscut altres formats semblants
que van crear per a la XTVL, com
Extres i Tertulians. El culte de-
finitiu cap als Pioneros es conso-
lida amb un altre programa, pen-
sat ja directament per a internet,
Go, Ibiza Go!, en què subvertei-
xen les formes i els continguts
dels infoshows, a la manera que
ja havien practicat altres guerri-
llers audiovisuals com els de Ga-
binete de crisis.

A més dels Pioneros, al redu-
ït equip de Mi loco Erasmus hi
trobem altres noms significa-
tius. La coproducció del film va
a càrrec d’Òscar Andreu i Òscar

Dalmau. La música de la pel·lí-
cula l’ha compost Esteban Na-
varro de Venga Monjas. Els crè-
dits (un delirant muntatge de
vídeos felins) són responsabili-
tat del Carlos Vermut de Dia-
mond Flash, el film que ha tras-
balsat el cinema espanyol des
del subsòl.

UN NOU PARADIGMA
I també hi apareix el còmic i es-
criptor Miguel Noguera. Una
sèrie de connexions que confir-
men Mi loco Erasmus com un
exemple paradigmàtic d’aquest
nou audiovisual que es mou fo-
ra dels espais institucionals. Un
audiovisual que ha convertit la
falta de mitjans en la seva iden-
titat estètica i que veu internet
com un hàbitat natural on es re-
troalimenta. I que es caracterit-
za per la pràctica d’un humor
que, lluny de la comicitat clàssi-
ca, no té com a finalitat última
provocar la rialla.

‘MI LOCO ERASMUS’
CINEMA MALDÀ
Carrer del Pi, 5 (Barcelona)
Dijous 17 de gener

GUERRILLERS
ONLINE

‘GABINETE DE CRISIS’
(2001-2007)
D’Arturo Bastón, Kikol
Grau i Félix Pérez-Hita.
BTV no va gosar emetre
aquest programa, pura
tele punk i corrosiva.

‘CONEIX LA TEVA CIUTAT’
De Venga Monjas. Un
recorregut per diferents
barris de Barcelona a
prova de guies turísti-
ques i de la mà, cada
capítol, d’algun figura.

‘GO, IBIZA, GO!’
Personatges i humor
insòlit en formats inno-
vadors al canal YouTube
dels Pioneros del Siglo
XXI, una altra manera
de mirar televisió.

WEBSÈRIES

Hi haurà nova temporada
de ‘Comedians in cars
getting coffee’, conduïda
per Jerry Seinfeld

TELEVISIÓ

El 33 estrena el 12 de gener
‘Galactica, estrella de
combat’, una nova versió
de la ‘space opera’ dels 70
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PEP TONI FERRER
MIQUEL A. LANDETE

entrevista

MÚSIC

P.T.F. | Què pot aportar sa músi-
ca a sa nova situació social i
política actual?
M.A.L. | Disparar en tu el mecanis-
me per fer-te pensar en tot el
que t’envolta. Analitzar-ho, va-
lorar-ho, fer que et posiciones i
actuar en conseqüència. La mú-
sica és la ferramenta més potent
que l’ésser humà té a l’abast per
transmetre les emocions i els
sentiments més íntims, més
personals. I el que és personal,
amic Pep, és polític.

Què ha passat amb aquell
boom des pop en català de fa
dos anys?
Crec que no va ser tan important
i hi ha de tot: alguns que per for-
tuna ho han deixat i també d’al-
tres que malauradament seguei-
xen existint. El que sí que trobe
a faltar és una atenció generalit-
zada de cara als artistes que no
són de Barcelona. És un poc en-
dogàmia i un poc de por al que es
desconeix. Cal follar amb gent
que no coneixes de res.

València també és una illa?
Més que València, els ciutadans
que hi viuen. La ciutat és una
puta al servei de Madrid. Men-
trestant, la gent que dia a dia in-
tenta viure-hi es troba sola, se-
parada de la resta del món. Afor-
tunadament, comencen a res-
sorgir les associacions de veïns,
els col·lectius combatius... Així i
tot, és una molt bona ciutat per
a crear-hi.

Tu que ets professor, ¿creus
que sa llei Wert és bona per as
desenvolupament de sa in-
tel·ligència infantil?
La llei Wert aconseguirà xiquets
i xiquetes submisos, obedients,
petits robots que sols necessita-
ran un plat de merda al dia per
menjar i estaran desprotegits i
llestos per ser enculats per bis-
bes, constructors i polítics del
PP. I de CiU, esclar. No ens obli-
dem de CiU.

Com veus es circuit un-
derground que canta en cata-
là? Tindrà vigència per a ses
pròximes generacions?
No tinc gaire clar que el pop, el
rock i el folk siguen músiques
que puguen evolucionar. Per a
mi estan de puta mare com es-
tan; es tracta de fer-les bé. De
generació en generació sols per-
duren les bones cançons, i ara
mateix se n’estan fent de collo-
nudes. Mira, hi ha l’Ulam o els
Arthur Caravan, que les meues
filles seguiran cantant.

¿Sa música s’ha convertit en
un producte d’entreteniment
amb lletres mediocres?
Sí, totalment. I en especial en
este puto país. Ací, el món del
pop i el del rock és tan fals, fei-
xista, masclista i covard com el
del futbol de primera divisió.
“Farlopa para todos!” Eixe és
l’eslògan, primo. És molt difícil
vore un cantant mullar-se i ac-
tuar en conseqüència sobre el
que està passant i tot el que ens
estan furtant. Patètics.

MIQUELA.LANDETE
PEPTONIFERRER

entrevista

MÚSIC

Un pont virtual entre Mallorca i València ha permès la conversa entre Pep Toni
Ferrer, d’Oliva Trencada, i Miquel Àngel Landete, ànima de Senior i el Cor Brutal

PepToniFerrer,d’OlivaTrencada,sesotmetal’interrogatorideMiquelÀngel
Landete.Duesprocedències,duesvisionsdelmón,duesformesdecombat

M.A.L.|Quinéselteupuntdepar-
tidafavoritpercomençaraes-
criureunacançó?
P.T.F.|Unrestaurantgallecque
portenunsxinesos.Unsgitanos
de16anystocantsaguitarraal
carrer.Unbarqueserveixels
gintònicsa3euros.Sescaresde
sescaixeresdel’Eroskicanviant
detorn,laqueentravefresca,la
quese’nvanotant.Lesprefe-
rentsdeBankia,quehanrobat
elsestalvisamonspares.

¿Pensesqueunacançóestà
acabadadeltotalgunavegada?
Enrealitatcrecqueésmolt
mésfàcilacabar-laquenopas
començar-la.

Quinescoseshasaprèsabase
detocarendirectetotsol?
Quemolaméstocarengrup.

Enquinamesuraeresconsci-
entdelaparticularitatd’Oliva
Trencada?¿Dequinamanera
lacondicionaMallorca?
ÉsguaifercosesaMallorca,hi
hamoltagentcreativa.Saputa-
daésqueescircuitéspetit,imi-
raquenoconecaningúquenoli
agradisamúsica,encanviconec
gentquenolimolagensesfut-
bol.Siasapremsadesdiaadia
emprassinesmateixespaique
donenalfutbolperasamúsica,
samúsicatindriaunmoltbon
estatdeforma.

Quinadiferènciaveusentre
ferpopiferfolk?
Ferfolkéstocardesafinat,tan
desafinatcompuguis.Iferpop
éstocarpentinat,tanpentinat
compuguis.

¿Enelstempsquecorren,
creusquel’úsdelaviolència
estàjustificat?
Encaraquenohihagiunavio-
lènciafísicasíquehihaunavi-
olènciaatmosfèrica.Hihagent
queestàmoltfotuda,imoltsno
entenencapculpa,simple-
mentelshanficatallà.Iesveu
quesatendènciaésquevagia
més.Ésesgarrifantqueelsfills
janeixenambdeutes.Imagi-
na’tnéixerihaverdecurrar20
anyspertaparesforatdelsque
hihaviaabansquetunasques-
sis.Talvoltaellsesposinmés
punkiesicomencinademanar
comptes.Noltrosesveuqueno
hofarem.

Perquècreusquehuiendiael
millorpop/rock/folkencatalà
noesfaaBarcelona?
Unpadrímeuemvadir:“Ses
modessóns’únicquepassade
moda”.Iesclar,aBarcelonases
modeshitenenunpesmoltim-
portant.Faunsanysesvaposar
demodaelpop/folk,peròarasa
gentestàperaltrescamins.És
espreuquehandepagarper
viureenunagranciutat,ellsno
lacontrolen,laciutatelscon-
trolaaells.AMallorcaésdife-
rent,aquíesteimcontrolatsper
cérvolscastrats.

Musicalment,quènohasfet
encaraquet’agradariafer?
Unabonacançó.
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