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‘Nadie sabe’, del realitzador japonès Hirokazu Kore-eda, és el film inaugural del Festival

El certamen de cinema asiàtic presenta una quarantena de films i estrena un nou espai, el Club Capitol de la Rambla

Conèixer Àsia amb pel·lícules
Toni Vall
BARCELONA

L
a setena edi-
ció del Festi-
val de Cine-
ma Asiàtic de

Barcelona (BAFF)
tindrà lloc entre el
29 d’abril i el 8 de
maig. S’hi projecta-
ran quaranta llarg-
metratges dividits
en set seccions.

La projecció del film japo-
nès Nadie sabe, del director Hi-
rokazu Kore-eda i guardonat
amb el premi al millor actor
en l’últim Festival de Cannes,
inaugurarà la setena edició
del BAFF el pròxim 29 d’abril.
Fins al 8 de maig es projecta-
ran una quarantena de films
dividits en diverses seccions.

Una de les grans novetats de
l’edició d’enguany és que bo-
na part de les projeccions tin-
dran lloc a les dues sales del
Club Capitol, en lloc del cine-
ma Rex, una de les seus de
l’any passat. “El canvi de ci-
nema és un repte, hem volgut
que el Festival fos més proper
per al públic, més cèntric i
amb sessions més assequi-
bles”, explica Carlos Ríos, co-
director del Festival. La resta

de seus del certamen són el
CCCB, l’Auditori de la Pedre-
ra, la Casa Àsia i el Museu
Marítim.

La secció oficial a concurs
comptarà, com ja ve sent ha-
bitual, amb el guardó Durià
d’Or que concedeix la Casa
Àsia i que reconeix el millor
film de la secció. Els dotze
films seleccionats per a
aquesta secció són producci-
ons asiàtiques que no han
competit en cap festival inter-
nacional ni s’han estrenat a les
nostres pantalles. Entre totes,
destaquen, per exemple, Passa-
ges, de Yang-Chao, The President’s
Barber, de Lim Cham-sang, i
Survive Style, de Gen Sekiguchi.
Els tres films comptaran amb
la presència dels seus directors
a Barcelona.

Els millors films
La secció As (Asian selecti-

on) és la secció paral·lela del
Festival i agrupa dotze films
escollits entre el bo i millor de
la producció asiàtica de l’úl-
tim any, la majoria dels quals
han estat projectats en festi-
vals d’arreu del món. Entre
tots aquests, destaquen Café
Lumiere, de Hou Hsiao-Hsien,
Tropical Malady, d’Apichatpong
Weerasethakul, i The Hotel Ve-
nus, de Hideta Takahata. El
país convidat aquest any és
Vietnam i es projecten cinc
films procedents d’aquesta ci-
nematografia, tres dels quals

dirigits per Tran Anh Hung, el
director vietnamita més in-
ternacional.

El Festival inclou també al-
tres seccions com D-Cinema,
on hi tenen cabuda els films
asiàtics més experimentals i
innovadors, amb especial
atenció a pel·lícules realitza-
des amb pocs mitjans i riscos
estètics vinculats amb el cine-
ma del futur.

Amaia Torrecilla, codirecto-
ra del Festival, posa èmfasi en

el fet que els criteris de selec-
ció dels films projectats pas-
sen sempre per la qualitat de
les propostes: “Estem al límit
de la nostra capacitat i ens
agradaria assumir més pel·lí-
cules però no podem per
qüestions d’espai i de pressu-
post”. Per la seva banda, Car-
los Rivas afegeix que al Festi-
val li interessa potenciar les
cinematografies asiàtiques
emergents, i és per això que
enguany es podran veure

films procedents d’Indonèsia i
Malàisia.

Festival sobredimensionat
El pressupost de la present

edició és de 210.000 euros. Els
dos directors del certamen
coincideixen a valorar molt
positivament el rumb que ha
pres des del seu naixement,
malgrat que reconeixen que
és un festival sobredimensio-
nat: té molta oferta pel pres-
supost de què disposa.

JORDI GARCIA

Una de les monges Yongtai s’enfronta amb dos monjos Shaolin

Les dones també lluiten
Carles Matamoros

BARCELONA

E
l nou espec-
tacle dels
monjos Sha-
olin, ‘Loto &

Espada’, arriba a
partir del 26 d’abril
al Teatre Tívoli de
Barcelona amb la
destacada incorpo-
ració, per primer
cop a l’Estat, de
monges disposades
a competir al mateix
nivell que els homes.

L’espectacle, que estarà en
cartell fins al 15 de maig, es
basa en fets històrics i explica
la lluita, fa aproximadament
1.500 anys, de les monges bu-
distes de la Xina per aconse-
guir la igualtat entre el seu
col·lectiu a través de la pràcti-
ca del kung fu. Per representar
aquesta història, hi haurà a
escena divuit monjos (deu ho-
mes, sis dones i dues nenes
aprenents) que practicaran els
complicats exercicis Chi Kung
i rivalitzaran, pacíficament,
entre si.

L’actuació requereix uns
alts nivells físics i espirituals i,
tal com han destacat els par-

ticipants, “és un bé per a la
salut de les persones”. De fet,
els monjos i les monges, que
per preparar-se practiquen di-
àriament de set a vuit hores,
es passen la major part del seu
temps al monestir, on combi-
nen els exercicis físics amb la
vida religiosa i de celibat.

Així, el “misticisme” és un
element essencial per enten-
dre un espectacle en el qual
els monjos, després de con-
centrar-se amb un escalfa-
ment, són capaços de trencar,
literalment, barres de fusta i
ferro sense patir cap lesió.
Aquests sorprenents números

són, segons el productor de
l’espectacle, George Hatmann,
“conseqüència” i “resultat” de
l’esforç fet als estrictes entre-
naments.

En qualsevol cas, Hatmann
ha destacat que, en realitat,
els monjos “són persones nor-
mals i corrents” que “fan les

activitats que volen” i que no-
més es diferencien de la resta
de la població en “el tracte que
tenen del seu cos”.

Monestir reconstruït
Les monges que participen

en l’obra tenen un nivell tèc-
nic similar al dels monjos i, a
diferència d’ells, procedeixen
del monestir Yongtai, que és
un dels principals centres fe-
menins dedicats al budisme
zen i a l’ensenyament del
kung fu. Les dues nenes, de
nou i deu anys, que partici-
pen en la representació tam-
bé procedeixen d’aquest tem-
ple, on viuen des de molt pe-
tites. Allà, aprenen arts mar-
cials dels seus mestres sense
deixar d’anar a l’escola diàri-
ament. El monestir Yangtei,
on ara hi ha unes vuitanta
dones, està vinculat al mo-
nestir dels monjos Shaolin,
d’on provenen els homes, i ha
estat reconstruït recentment
amb capital privat, ja que
pertany al patrimoni cultural
de la Xina.

Els espectacles dels monjos
Shaolin es vénen represen-
tant, pels quatre continents,
des del 1995 amb un gran èxit
de públic. En l’última gira, els
organitzadors van sortir molt
satisfets de la visita a Barce-
lona. Ara, amb Loto & Espada,
s’espera repetir l’èxit amb
una gira europea que ara
passa per l’Estat.


