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CANTADES D'HAVANERES 
DEL 4 AL 9 D'OCTUBRE

4-oct-08. 21.45 h. BARCELONA. BARCELONÈS. Barcelona. Carrer 26 de gener. Grup: 
MAR BRAVA.

4-oct-08. 22.00 h. CORNELLÀ DE LLOBREGAT. BAIX LLOBREGAT. Barcelona. Centre 
Cívic. Grup: PORT VELL.

5-oct-08. 16.30 h. MONTGAT. MARESME. Barcelona. Plaça de les Mallorquines. Grup: 
MAR I VENT.

5-oct-08. 19.00 h. TARRAGONA. TARRAGONÈS. Tarragona. Plaça de les Cols. Grup: 
OLLA BARREJADA.

9-oct-08. 21.30 h. BARCELONA. BARCELONÈS. Barcelona. Capità Arenas (interior). 
Grup: MONTJUÏC.

9-oct-08. 22.00 h. BARCELONA. BARCELONÈS. Barcelona. Plaça Rosés. Grup: 
BERGANTÍ.
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3 D’OCTUBRE DEL 200860 el Periódico

Invidents dels EUA veten
la pel.lícula ‘La ceguera’

CINE 3 POLÈMICA

b

EL PERIÓDICO
LOS ANGELES

Diuen que el film,
basat en el llibre de
Saramago, els retrata
com a «monstres»

L
a Federació de cecs de Mary-
land (EUA) té pensat boicote-
jar l’estrena de La ceguera, la
pel.lícula basada en la no-

vel.la de José Saramago i dirigida per
Fernando Meirelles (nominat a un
Oscar per Ciudad de Dios).

«La pel.lícula representa els cecs
com a monstres», va declarar a la
CNN el president de la federació
d’invidents, Marc Maurer, informa
Efe. Els membres del col.lectiu ani-
ran als cines on es projecti el film
amb cartells on es podrà llegir: «Jo
no sóc un actor però interpreto un
cec a la vida real». Després de conèi-
xer la protesta, un portaveu de la
distribuïdora Miramax es va limitar
a manifestar la seva «tristesa» pel
que, en la seva opinió, no deixa de
ser un malentès sobre el verdader
contingut del film, que arribarà a Es-
panya d’aquí a uns mesos.

La ceguera, que va estar a Cannes,
concursa ara a Sitges, on es progra-

marà en la secció oficial dimarts que
ve, tot i que no està confirmada la
presència del director ni dels actors
(Julianne Moore, Mark Ruffalo,
Danny Glover i Gael García Bernal).

R E S I S T È N C I A D E S A R A M A G O / La
pel.lícula és un intens drama que,
en paraules de Saramago, alerta «so-
bre la responsabilitat de tenir ulls
quan altres els han perdut». L’escrip-
tor portuguès –que posseeix el No-
bel de literatura– va rebutjar durant

anys que la seva novel.la es convertís
en un film. «Sempre m’hi vaig resis-
tir perquè és un llibre violent sobre
la degradació social i no volia que
caigués a les mans equivocades», va
manifestar l’autor el 2007. Final-
ment, el projecte de Fernando Mei-
relles el va convèncer i va donar el
vistiplau a l’adaptació.

Abans de començar el rodatge, els
actors es van submergir en uns ta-
llers de ceguesa per acostumar-se a la
falta de visió. H

33 Danny Glover, a La ceguera, que concursa al Festival de Sitges.

El ball popular brasiler
arriba al Mercat de les Flors

DANSA 3 PRESENTACIÓ
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La coreografia rendirà
tribut als músics Elis
Regina i Tom Jobim

La companyia brasilera de dansa
Quasar s’instal.larà al Mercat de les
Flors del 3 al 5 d’octubre per presen-
tar la seva última obra Só tinha de ser
com voce. Sobre l’escenari, 10 balla-
rins realitzaran una coreografia ba-

sada en el disc Elis&Tom, com un tri-
but a dos emblemes de la música
brasilera: Elis Regina i Tom Jobim.
La directora general de la compa-
nyia, Vera Bicalho, va explicar que
«els ballarins intenten reproduir
amb els seus moviments la bellesa i
la plasticitat d’aquesta música».

Só tinha de ser com voce va ser ideat
per Henrique Rodovalho, director
artístic de la Quasar. Aquest especta-
cle, que es va presentar a Palma de
Mallorca el 2006, és una barreja en-

tre la dansa contemporània, que ca-
racteritza la companyia, i la música
popular del Brasil.

Aquesta obra suposa un canvi ra-
dical de registre per a Quasar, ja
que, en espectacles anteriors, com
per exemple Do not disturb o The Chi-
cken’s Egg, treballava sobre música
electrònica creada i interpretada en
directe pels seus músics.

Des de la seva fundació el 1988, la
companyia ha estat guardonada
amb nombrosos premis com, entre
d’altres, el de la millor interpretació
del Festival de Dansa Susanne Dellal
de Tel Aviv i els premis a millor
grup, espectacle i coreografia del Mi-
nisteri de Cultura del Brasil. H


