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Sally Hawkins i Paul Thomas Anderson amb els seus respectius
guardons ■ SOEREN STACHE / AFP - JOHANNES EISELE / REUTERS

de Plata per posar-se en la
pell d’una mestra de pri-
mària imbatible en el seu
optimisme en el molt co-
mentat (i matisable tam-
bé) gir temàtic del direc-
tor britànic. L’insòlit mè-
tode de treball de Leigh
amb els actors (construc-
ció pausada dels personat-
ges en assajos individuals
i improvisació davant la
càmera) li ha donat sem-
pre excel·lents resultats,
de Secrets i mentides a El
secret de Vera Drake, i
Berlín li ha tornat a donar
la raó.

Retrat familiar
L’Ós de Plata al millor
actor va ser per a Reza
Naji, protagonista de la
iraniana Avaze gonjeshk-
ha, de Majid Majidi, que
s’havia guanyat el favor de
la crítica amb el seu retrat
familiar, un dels temes
més tocats (vinculat al
món de la infància)
d’aquesta Berlinale.

La xinesa In love we
trust se’n va de Berlín

amb un Ós de Plata al mi-
llor guió, signat pel ma-
teix director: Wang Xiaos-
huai. Es tracta d’un dra-
ma íntim (i novament
familiar) de qui ja havia
triomfat aquí amb La bici-
cleta de Pequín.

Mans buides per a Coixet
Fora del palmarès s’hauran
quedat Elegy, de la directo-
ra catalana Isabel Coixet; el
Caos calmo, protagonitzat
per Nanni Moretti, i l’ex-
cel·lent assaig independent
nord-americà que va tan-
car les pel·lícules a compe-
tició: Ballast.

Més hàbil en el terreny
de les relacions públiques
que a filar prim a la secció
oficial, el director de la
Berlinale, Dieter Kosslick,
va escollir una delícia de
Michel Gondry per a la jor-
nada de clausura: Be kind,
rewind. L’artífex d’Obli-
da’m (Eternal sunshine of
the spotless mind) i La ci-
ència dels somnis hi ho-
menatja el cine amb hu-
mor i nostàlgia. ■

D’onvénen
elscossos?

Una investigació periodística apunta
que els cadàvers de l’exposició ‘Bodies’
poden ser d’executats pel règim xinès

Lara Bonilla
NOVA YORK. CORRESPONSAL

Més de 115.000 persones
han visitat l’exposició Bo-
dies. The Exhibition a les
Drassanes de Barcelona i
segur que més d’un s’ha
preguntant de qui són els
cadàvers plastificats que
s’hi exhibeixen.

Ara també s’ho pregun-
ta Premier Exhibits, l’em-
presa propietària d’aques-
ta i altres exposicions que
volten per mig món. Un re-
portatge d’investigació de
la televisió nord-america-
na ha provat que els cossos
no vénen de la Universitat
Mèdica de Dalian, a la
Xina, com es creia, sinó
d’una companyia privada,
creada per un professor
d’aquesta universitat que
compra cossos al mercat
negre xinès. Qualsevol
cosa és possible, fins i tot,
que els cadàvers provin-
guin d’executats polítics
en un país on la pena de
mort és habitual.

El cas l’ha destapat el
reporter de la cadena
ABC, Brian Ross, que va
viatjar fins a la Xina i allà
la universitat en qüestió
li va negar que tingués res
a veure amb el negoci de
cadàvers.

La polèmica fa anys que
envolta aquestes exposici-
ons i les sospites que es
tracti de cadàvers de preso-

ners xinesos han anat crei-
xent fins al punt que la Fis-
calia de Nova York, on fa
dos anys que s’exhibeix la
mostra, ha obert una inves-
tigació per aclarir d’on
vénen els cossos. El cas
també arribarà al Senat
dels EUA i les autoritats xi-
neses ja han prohibit co-
merciar en cadàvers. Ja fa
temps que els anatomistes
de l’Estat de Nova York boi-
cotegen la mostra perquè
ho veuen tèrbol.

El reporter Brian Ross
ha gravat imatges amb cà-
mera oculta dins de la com-
panyia on es preparen els

cossos abans d’enviar-los a
l’exterior. El periodista
també entrevista un antic
treballador que assegura
que almenys un terç dels
cadàvers que ell havia pro-
cessat són de presoners
executats que es venien a
200 dòlars al mercat negre.

En el reportatge, que es
va emetre divendres a la
nit, el president de Premi-
er Exhibits, Arnie Geller,
assegura sorprès que no en
sabia res i es mostra dispo-
sat a tallar les relacions
amb la companyia submi-
nistradora si es demostra
que són cadàvers de perso-
nes que no van morir per
causes naturals.

De fet, l’empresa de la
competència creada pel
metge que va inventar el
procés de plastificació ha
deixat d’adquirir cossos de
la Xina per a les seves ex-
posicions Body Worlds
després de rebre cadàvers
amb ferides que van fer
sospitar que fossin de pre-
soners. L’alemany Gun-
ther von Hagens va expli-
car a la cadena ABC que
ara només empra cossos
de persones, bàsicament
europees, que els han
donat a la ciència.

Bodies, que es pot veure
a Barcelona fins al 31 de
març, ha viatjat per més
d’una dotzena de països i
és un negoci lucratiu que
atreu milers de visitants. ■

La mostra ha tingut tant d’èxit a Barcelona que s’ha prorrogat fins al 31 de març ■ JORDI GARCIA

A Nova York, on
fa dos anys que
s’exhibeix la
mostra, la
fiscalia ha obert
una investigació

Unafotografia
censurada
triomfaaArco

Redacció
MADRID

La fotografia del grup d’ar-
tistes Blue Noses, Policies
besant-se, s’ha venut a la
fira d’art contemporani
Arco per 16.000 euros. Un
dels motius de l’elevat preu
és que, en una exposició a
París, la imatge va ser cen-
surada pel ministre de Cul-
tura rus, que la considera-
va una provocació política.
La fotografia ha estat duta
a la fira, que acaba avui, per
la galeria M&J Guelman,
junt amb altres treballs
d’aquest col·lectiu d’artis-
tes multidisciplinaris i crí-
tics, format principalment
per Viatxeslav Mizin i Ale-
xander Shaburon.■

Funeralper
al’actriu
idobladora
GlòriaRoig

Redacció
BARCELONA

El funeral de l’actriu i do-
bladora Glòria Roig es va
celebrar ahir a la tarda des-
prés que divendres morís
per una amarga malaltia.
Un dels seus últims treballs
va ser la interpretació de
Luisa a la pel·lícula La edu-
cación de las hadas
(2006), dirigida per José
Luis Cuerda. També havia
interpretat Reivindicació
de la senyora Clito Mes-
tres, l’única peça de teatre
que la seva germana escrip-
tora, Montserrat Roig, va
arribar a estrenar.

Glòria Roig treballava en
doblatge i al llarg de la seva
carrera va posar veu a
Bette Davis, Faye Duna-
way, Glenn Close, Miranda
Richardson o Sally Field. A
televisió, va participar a la
sèrie Doctor Caparrós, al
costat de Joan Capri i Mari
Matilde Almendros, i, més
recentment, en alguns epi-
sodis de L’un per l’altre. ■

Glòria Roig, actriu
i dobladora, va morir abans-
d’ahir a la tarda ■ AVUI


