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El Gremi d’Editors
de Catalunya
premia Zapatero
LLETRES 3 El Gremi d’Editors de
Catalunya va atorgar ahir, en la 23a
Nit de l’Edició, el Premi Atlàntida a
José Luis Rodríguez Zapatero i a la
Comissió de Cultura del Congrés pel
seu compromís a favor de la lectura.
El programa de TV d’Òscar López
Página 2 també va ser premiat pel
seu intent d’atraure el públic a la
lectura. Altres guardonats van ser El
País, el diari digital VilaWeb i la re-
vista dominical Presència.

Subhastat a la baixa
un ‘màlevitx’ per
46 milions d’euros
ART 3 La pintura Suprematist Compo-
sition (foto), del rus Kazimir Màlevitx
(1878-1935), va ser adjudicada ahir
en una subhasta a Sotheby’s, a Nova
York, per 46 milions d’euros, un
preu inferior al que s’esperava. A
més, dos quadros del francès Henri
Matisse (1869-1954) van ser retirats
de la venda al no aconseguir el preu
mínim requerit. Alguns experts as-
senyalen que la crisi ja afecta les
vendes d’art.

Editada l’obra
lingüística completa
de Pompeu Fabra
LLETRES 3 La Generalitat, el Go-
vern Balear i l’Institut d’Estudis Ca-
talans han impulsat l’edició de
l’obra completa de Pompeu Fabra
(1868-1948), el responsable de la nor-
mativa moderna de la llengua cata-
lana. L’obra del filòleg català, que
fins ara estava dispersa, serà recopi-
lada en nou volums –dels quals qua-
tre ja estan disponibles a la venda–
gràcies a un conveni entre les tres
institucions.

Tarantino dóna
a Martin Wuttke
el paper de
Hitler en la seva
nova pel.lícula

CINE 3 RODATGE

El 25 d’octubre, Martin Wuttke ater-
rava a Girona per estrenar al Tempo-
rada Alta Pffft o l’últim tango per
telèfon. Poques hores després, l’actor
alemany volava novament cap a
Berlín, on Quentin Tarantino reque-
ria la seva presència per donar-li el
paper d’Adolf Hitler en el rodatge
d’Inglourious Basterds.

Tarantino va quedar fascinat per
la paròdia que Wuttke feia del dicta-
dor a El irresistible ascenso de Arturo Ui,
l’obra de Bertolt Brecht que va cata-
pultar l’actor a la fama. Després de
veure la seva actuació, el cineasta va
decidir incorporar-lo a un reparti-
ment en què ja figuraven Brad Pitt
–que s’ha instal.lat a Berlín amb An-
gelina Jolie i els seus sis fills–, Diane
Kruger i Daniel Brühl, entre d’altres.
Una altra de les incorporacions d’úl-
tima hora ha estat Samuel L. Jack-
son, que posarà la veu a la narració.

L’impacte que Martin Wuttke va
provocar en Tarantino en la seva ac-
tuació amb la Berliner Ensemble (la
companyia fundada per Brecht) és
comparable al que va provocar en el
p ú b l i c c a t a l à e l 2 0 0 7 a m b e l
monòleg Artaud es recorda de Hitler i
del Romanische Café. Estrenada al Tea-
tre Lliure, en aquesta obra també hi
era present Hitler, un personatge
que sembla perseguir l’actor: «És
una de les nostres principals expor-
tacions, juntament amb la Stasi», va
fer broma Wuttke en aquella ocasió.

Encara que ja era conegut per les
seves interpretacions a Dolç ocell de jo-
ventut, de Tennessee Williams, i Els
deu manaments, de Christopher Mar-
taler, Artaud es recorda... va significar
la seva consagració a Espanya. El
2007 l’actor tornaria a Temporada
Alta amb El primer amor.

Inglourious Basterds narra les san-
guinàries accions d’un comando de
l’Exèrcit dels Estats Units format per
jueus que entra a França amb la mis-
sió d’aniquilar nazis. El títol conté
dos errors ortogràfics que no es
deuen a la poca habilitat lingüística
de Tarantino, sinó a la seva voluntat
de distingir la seva pel.lícula de l’ita-
liana Aquel maldito tren blindado
(1977), que en anglès es va estrenar
com a Inglorious Bastards. H
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La dansa dels saxos
La ballarina Marta Carrasco i el saxofonista Llibert Fortuny estrenen ‘Bin & go’ a
Girona H La companyia Búbulus i Afrodisax porten ‘Quartet’ al Mercat de les Flors

FUSIONS EN LES ARTS ESCÈNIQUES

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

No es coneixien, però quan un do
sostingut d’ell es va topar amb un
demiplié d’ella, en un petit acte pri-
vat, va saltar l’espurna. Això diuen
Llibert Fortuny, el nostre saxofonis-
ta més en forma, i la coreògrafa i
ballarina Marta Carrasco, que des-
prés d’aquella primera fugaç troba-
da han volgut tornar a fusionar els
seus moviments de notes i cossos
en un espectacle, Bin & go, que s’es-
trena al festival Temporada Alta,
dissabte que ve i diumenge (Sala La
Planeta de Girona).

El muntatge, amb imatges en
vídeo, parteix del joc del bingo per
embastar una història «molt sur-
realista» sobre l’atzar en la vida.
«¿Per què l’un riu i l’altre, no?; ¿Per
què a l’un li toca la loteria i a l’al-
tre, no...? És el tu, sí; tu, no», diu
Carrasco. La ballarina buscava dis-
tanciar-se dels seus treballs més
«densos i durs» anteriors. «Aquest
és un joc, una bogeria. Em venia
molt de gust jugar. Aquí em dis-
fresso, faig diversos personatges fri-
quis, divertits, sóc una venedora de
boles, una bola... Crec que el públic
riurà molt, sobretot amb el Llibert,
que és el binguer», afegeix l’artista,
que anuncia entre bromes: «S’ha
deixat que li poséssim una perruca
lila i un abric de diva, i a més ba-
lla. ¡És meravellós!».

MATEIXA SENSIBILITAT / Fortuny no
es limita, doncs, a abraçar el seu
instrument –que acompanya amb
música d’ordinador i la presència
del baixista Gary Willis–. «Estic
molt per la Marta», avança el jazz-
man, que ha trobat en la seva pare-
lla de ball una mateixa «sensibili-
tat» i connexió creativa. «Durant
anys estàs tan ficat en les teves co-
ses que només penses en les esca-
les, en la música. Després comen-
ces a respirar altres aires; trobes
gent que expressa el mateix que tu
però amb altres armes. La fusió de
disciplines és molt creativa, però
tots tenim les nostres paranoies i a

vegades xoquem. Amb la Marta ha
sigut fàcil, ens acoblem molt bé».

També la companyia de dansa
Búbulus s’ha entregat per primera
vegada als sons del saxo en el seu
nou espectacle, Quartet, que estrena
avui al Mercat de les Flors (fins al dia

9). Quatre ballarines (Sònia Bus-
quet, Sílvia Machado, Cristina
Martí i Eva Planas) i els quatre sa-
xos d’Afrodisax (Ernest Orts, Paula
Carrillo, Andreu Ferré i Francesc
Gregori) componen una partitura
coreogràfica sobre l’espai, el temps
i la qualitat.

«No hi ha guió, ni dramatúrgia.
És un paisatge de moviment i
música; tota l’emoció i l’energia
parteix d’aquests elements», expli-
ca Carles Salas, director de Búbu-
lus, que ha volgut tornar al «puris-
me» dels seus inicis, el 1996. «Desit-
java desposseir-me del mestissatge
audiovisual; estava una mica satu-
rat d’aquesta pol.lució visual», ad-
dueix. A ell sempre li han agradat
el piano i el violí, i ara ha desco-
bert que el joc de quatre saxos (alt,
soprano, tenor i baríton), que inter-
preten autors contemporanis cata-
lans, combina molt bé amb la dan-
sa. «És una barreja de sons molt po-
tent, molt orquestral. Ha sigut una
gran sorpresa». H

ALBERT LABERT / CLICK ART

33 Emocions en línia 8 Marta Carrasco i Llibert Fortuny debuten junts a Bin & go.

FERRAN MATEO

33 Dos quartets 8 Les ballarines de Búbulus, al compàs d’Afrodisax.

«És una bogeria molt
divertida sobre l’atzar
en la vida», anuncia
la coreògrafa

33 Martin Wuttke.


