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� El brasiler Jose Padilha
va sacsejar ahir la Berlina-
le amb Tropa de Elite, una
immersió en la guerra de
les faveles des de la pers-
pectiva policial, en què es
fonen la denúncia i la iden-
tificació amb uns agents
que combaten la violència
amb més violència i ali-
menten l’espiral de cor-
rupció. Tropa de Elite ar-
renca dels preparatius per

al viatge de Joan Pau II a
Rio de Janeiro, el 1997, i
l’operació neteja que pro-
voca el propòsit del Papa
de visitar un bisbe en una
favela. La càmera de Pa-
dilha es converteix en
l’ombra del cos encarregat
de la missió. Des d’aques-
ta perspectiva narra tant la
batalla contra les bandes
que controlen la zona com
contra la pròpia corrupció
policial. «Al Brasil tenim

una policia corrupta, que
assassina i extorqueix i a la
qual el poble odia», va ex-
plicar ahir el director, dei-
xant clar el seu distancia-
ment cap a un cos que pri-
mer dispara i després pre-
gunta qui és el traficant i
qui l’estudiant.

També ahir, Doris Dör-
rie va presentar una famí-
lia alemanya-tipus a Kirs-
chblüten, un film de ritme
lent que aborda el gran te-

ma de la incomunicació.
Un home, magníficament
interpretat per Elmar
Wepper, que envidua i co-
mença, a partir de la deses-
peració per la pèrdua, un
viatge al Japó, el país que
la seva dona sempre va vo-
ler visitar i on viu un dels
seus fills. Va tancar la jor-
nada Sparrow, de Johnnie
To, un recorregut per
Hong-Kong de la mà d’un
quartet de carteristes.

Jose Padilha sacseja la Berlinale amb
un film sobre la guerra de les «faveles»

AGÈNCIES / Berlín

� Va néixer com una tími-
da alternativa a Arco, però
tres anys després ja té per-
sonalitat pròpia. La fira in-
ternacional d’art modern i
contemporani Art Madrid
obre les portes avui (amb
invitació), al Pavellón de
Cristal de la Casa de Cam-
po (avinguda de Portugal,
s/n), un dia abans que ar-
renqui la gran maquinària
d’Arco. De les 80 galeries
que es lluiran a Art Ma-
drid, una quarta part (19)
són catalanes. La majoria
(14) són de Barcelona: A.
Cortina, Atelier, Barcelo-
na, Carlos Teixidó, Carme
Espinet, Francesc Llopis,
Friends Art, Gómez Turu,
Jordi Pascual, Manel
Mayoral, Mito, Principal
Art, Raiña Lupa-Yves Ri-
vière i 3 Punts. També hi
ha una presència destaca-
da (molt més que a Arco)
de galeries de la resta del
territori català: Giart, de
Girona; Marges-U, de Ca-
daqués; Ab Galeria d’Art i
El Quatre Sala d’Art, totes
dues de Granollers, i An-
quin’s, de Reus.

La fira Art Madrid, que
organitza l’empresa Arte y
Asociados, celebrarà la se-
va tercera edició fins diu-
menge. La gran novetat és
que ha ampliat considera-
blement el seu espai dedi-
cat a exposició. A partir de
demà, estarà oberta al pú-
blic (de les onze del matí a

les nou de la nit). L’entra-
da normal costa 10 euros.

En aquest aparador que
vol competir amb Arco, es
podran contemplar i com-
prar obres de Warhol, Tà-
pies, Barceló, Plensa, Mi-
ró, Palazuelo, Carmen
Calvo..., entre molts altres
artistes de primera línia.
De les 80 galeries partici-
pants (25 s’estrenen a la fi-
ra), 21 són estrangeres (sis
de llatinoamericanes, qua-
tre de nord-americanes,
deu d’europees i una de
coreana). D’entre les que
procedeixen de l’Estat, la
ciutat més ben representa-
da és Madrid; després,
Barcelona, i darrere seu,
València i les illes Balears.

Art Madrid comença a
ser una fira que s’ha de te-
nir molt en compte després
de l’èxit de l’any passat:
èxit de públic (23.000 visi-
tants) i econòmic (més de
20 milions d’euros en ven-
des). S’ha convertit en la
segona fira d’art contem-
porani de l’Estat. Fins a
157 galeries van sol·licitar
participar a Art Madrid
2008.

Arte y Asociados està
preparant la primera edi-
ció de Fiart València, una
nova fira internacional
d’art modern i contempo-
rani que agruparà mig cen-
tenar de galeries. Fiart Va-
lència se celebrarà del 24
al 28 de setembre al pave-
lló 8 de la Fira de València.

Dinou galeries catalanes es
llueixen en la fira alternativa

a Arco, Art Madrid
M.P. / Barcelona

Obra de Xevi Vilaró, artista que representa Giart. / EL PUNT

El TNC programa «per
convicció i no per quotes»,
afirma categòric el direc-
tor Sergi Belbel. Per
aquest motiu, fins ara, no
s’ha produït cap títol de
Palau i Fabre. Des de fa
anys, hi ha un sector d’es-
criptors i actors (ahir insis-
tia la mateixa Montserrat
Carulla) que exigeixen al
TNC que restitueixi els au-
tors dels anys 50 als 70,
que van escriure en català,
en ple franquisme, i que
mai han pogut estrenar.
Ara, precisament, el TNC
presenta l’inèdita El dia
del profeta, de Joan Bros-
sa, amb direcció de Rosa
Novell. Fonts del TNC
confirmen que només
s’aposta per una producció
si es troba l’equip i el plan-
tejament idonis. Fonts del
Romea afirmen, que no
se’ls va proposar la copro-
ducció, i que esperen l’es-
trena i que l’Español el
volgués portar de gira.

Hermann Bonnín recull
cinc peces curtes inspira-
des en el mite de Don Joan
que Josep Palau i Fabre va
escriure a les dècades dels
anys 40 i 50. Amb el títol
Don Juan disset actors i
quatre músics tramen la
peça, traduïda per Andrés
Sánchez Robayna (que ja
havia traduït al castellà
Salvador Espriu i ha col-
laborat amb Palau i Fabre)
i ha rebut el vistiplau del
dramaturg, poeta i biògraf
de Picasso. Fins ara, pràc-
ticament, no s’havia fet
cap lectura professional
dels cinc textos. Sí que hi

ha hagut produccions
amateurs. El director situa
la peça en un ambient
d’entre guerres a Barcelo-
na però també es podria si-
tuar a Berlín o a Roma:

«Així com hi surt un falan-
gista hi podria haver un
agent de la SS», argumen-
ta.

Bonnín llegeix en
aquesta dramatúrgia l’in-

terès d’un autor que escriu
en contra de la voluntat fa-
miliar i en un entorn intel-
lectual «que se sotmet al
franquisme» per no perdre
els privilegis que van man-
tenir. Lluís Solà, estudiós
de Palau i Fabre, celebrava
l’estrena ahir del muntatge
d’aquest autor tant interes-
sat a donar-se a conèixer
internacionalment «tot i
que encara falti, ara, una
producció a París». El di-
rector de l’IRL, Josep Bar-
galló, entén que hi ha un
gran desconeixement de
l’autor perquè va ser do-
blement silenciat: com a
català durant el franquis-
me i perquè no es va inte-
grar entre els altres aïllats
intel·lectuals catalans.

Bonnín estrena a Madrid el «Don

Joan» de Palau i Fabre en castellà
Per ara, cap teatre vol presentar l’autor en català, o portar l’obra de l’Español

� La programació a l’Español es complementa
amb conferències i debats que s’organitzen al Blan-
querna Centre Cultural, que la Generalitat té a Ma-
drid. També Círculo de Lectores explica amb una
exposició (Palau i Fabre el alquimista, fins al 10 de
març) els anys de bohèmia a Barcelona i París del
poeta. Josep Bargalló, director de l’IRL, defineix
com a operació Palau les activitats sobre de l’artis-
ta. Fonts del Blanquerna aïllen el «soroll mediàtic»,
de l’interès dels madrilenys pel que produeixen i
comptabilitza en un 30% de procedència catalana
l’assistència de públic a les seves activitats.

� El director Hermann Bonnín recu-
pera Josep Palau i Fabre a escala in-
ternacional, quan encara no se’l co-
neix a Catalunya. El director del Tea-

Hermann Bonnín i Mario Gas, ahir a la Fundació Palau. / QUIM PUIG

JORDI BORDES / Caldes d’Estrac tro Español, Mario Gas, descartava
cap intenció política en produir un
muntatge de gran format. L’obra es
representarà en castellà des de dijous
i fins al 23 de març. L’Institut Ramon

Llull (IRL), que vol posar a Madrid
en el mapa de prioritats juntament
amb París i Nova York, donarà a co-
nèixer l’artista, de 91 anys, que ahir
no va assistir a l’acte de presentació.

«Operació Palau»




