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El cicle de cambra les Musicades de
Lió dedica a Catalunya la 17a edició
� Barcelona. Catalunya tindrà un pes específic en la
17a edició de les Musicades de Lió, que comencen
avui i acabaran el 19 de setembre. El cicle de músi-
ca de cambra contraposarà els mestres catalans
(Mompou, Toldrà, Montsalvatge, Guinjoan...) amb
els seus coetanis europeus. Al festival hi prendran
part també intèrprets catalans com ara els pianistes
Emili Brugalla i Josep Colom, la soprano Ofèlia
Sala i el Trio Kandinsky de Barcelona, integrat per
Corrado Bolsín, Amparo Lacruz i Emili Brugalla.
Les Musicades prenen com a lema Couleurs de Ca-
talogne i el fil conductor serà El cant dels ocells de
Pau Casals, que acompanyarà cada concert amb
versions diferents i una instrumentació realitzada
especialment pel compositor Narcís Bonet. L’esde-
veniment el patrocina l’Institut Ramon Llull. El di-
rector de l’ens, Josep Bargalló, assistirà divendres
al vespre al concert d’inauguració. / EL PUNT

L’Espai Brossa reivindica la «copla»
i el cantant Miguel de Molina
� Barcelona. L’Espai Brossa arrenca la seva desena
temporada amb Ojos verdes, un espectacle creat pel
jove Marc Vilavella, que homenatja el cantant Mi-
guel de Molina. El director convida, des d’avui fins
al 21 d’octubre, a un viatge musical que vol trencar
amb els prejudicis en la copla. Miguel de Molina va
ser el primer cantant masculí de copla. Fins llavors,
el gènere estava reservat a les artistes i als transves-
tits que les imitaven. Molina, a qui la Guerra Civil
va truncar la seva carrera artística, es presentava
amb total llibertat, sense amagar ni tampoc fer os-
tentació de la seva homosexualitat. L’Espai Brossa
prepara una temporada dedicada als textos teatrals
de poetes. Des de Molina i García Lorca, fins a
Agustí Bartra, Joan Brossa, Joan Vinyoli, Erik Sa-
tie i Fernando Pessoa. / J.B.

Guerín construeix amb
aquesta pel·lícula un poe-
ma urbà, amb una rima re-
current, les dones d’Es-
trasburg, en què destaca
l’actriu protagonista, Pilar
López de Ayala. Pel direc-
tor estrasburg, brinda una
coreografia perfecta de
tramvies, bicicletes i via-
nants i li ha permès «poder
fer el mateix que els Lu-
mière quan anaven a fil-
mar a les grans ciutats:
buscar la millor localitza-
ció en què el moviment del
carrer lluís millor», recull
l’agència Efe. El film par-
teix de referents com ara
l’univers de Tati, que «re-
ivindicava la capacitat de
passejar pel carrer xiulant i
realitzava les pel·lícules
basant-se en el flaneur, el
que passeja i observa, per-

què és difícil imaginar
qualsevol creació si no es
nodreix de l’observació».

El director es mou en la
frontera del cinema d’au-
tor, eminentment estètic, i
amb l’art, el teatre, el cine-
ma clàssic i la música com
a referències. No és d’es-
tranyar, doncs, que alguns
dels fotogrames de la pel-
lícula ja apareguessin a la
instal·lació Las mujeres
que no conocemos, també
misteriosament poètica,
que Guerín va fer per al pa-
velló espanyol a la Bien-
nale de Venècia.

El realitzador d’En
construcción se sustenta
dels sons urbans per bastir
la imatge: el diàleg entre
López de Ayala i el prota-
gonista Xavier Lafitte és,
eminentment, de mirades.

El protagonista explora un
voyeurisme benintencio-
nat, que explora la ciutat a
la recerca d’un fantasma-
gòric objecte del desig, la
Sylvia que al·ludeix el tí-
tol. L’embrió del film va
ser «un desig lúdic per fil-
mar Pilar i unes enormes

ganes de reivindicar en el
cinema una cosa tan natu-
ral com és la senzillesa».
És la decisió personal de
Guerín per enfrontar-se a
la profusió de «tantes tra-
mes a les pel·lícules ac-
tuals i l’obligació de donar
tantes explicacions».

Guerín renega de
l’argument

«En la ciudad de Sylvia» es presenta
divendres a la gran pantalla

AGÈNCIES / Barcelona

� El director de cinema José Luis Guerín confirma a En
la ciudad de Sylvia la seva «desconfiança» cap a la noció
de l’argument. L’obra, que es va estrenar en l’última edi-
ció del Festival de Venècia, es presenta aquest divendres
a les grans pantalles de l’Estat espanyol. El film va moti-
var també la seva instal·lació a la Biennale de Venècia.

Guerín, ahir, presentant el film a Barcelona. / EFE / A. DALMAU.


