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que la fan esdevenir una
petita faula moral sobre el
vici del gregarisme.

Però la pel·lícula de Gi-
llespie també té proble-
mes, esclar. La seva factu-
ra de producte neoindie,
potser massa net i endre-
çat, no és cap avantatge,
sinó més aviat tot el con-
trari, ja que de vegades la
correcció de la pel·lícula
s’apropa perillosament a
l’academicisme. I aquesta
timidesa estilística provo-
ca, en certes ocasions,
que la rialla fàcil passi per

sobre de l’estudi de per-
sonatges. Això no obs-
tant, Gillespie sap crear
situacions desconcer-
tants, tan a prop del cos-
tumisme com de l’absurd,
que després resol amb
absoluta naturalitat, com
si l’univers estrafolari que
retrata fos la cosa més na-
tural del món. És com si
hagués volgut filmar un
conte moral d’Éric
Rohmer passat pel toc fri-
qui de Wes Anderson: no
té ni la saviesa del primer
ni l’elegància del segon,
però tot i així la cosa rut-
lla prou bé.

Lars y una chica de
verdad
Dir.: Craig Gillespie. Int.: Ryan
Gosling, Emily Mortimer, Paul
Schneider. EUA, 2007

El tema de l’home i la
nina inflable ja és
gairebé un clàssic en

una determinada branca
de la història del cinema:
sense anar més lluny, Luis
García Berlanga el va con-
vertir en una obra mestra
a una de les seves millors
pel·lícules, Tamaño natu-
ral. A Lars y una chica de
verdad, Craig Gillespie
agafa una perspectiva
molt diferent, més prope-
ra a la sensibilitat contem-
porània, i, si bé no aconse-
gueix una pel·lícula rodo-
na, sí que ens regala una
comèdia marciana, distan-
ciada però també molt di-
vertida, en la qual queden
reflectits molts dels nos-
tres malsons: les relacions
de parella enteses com
una obligació social, per
exemple. Perquè la histò-
ria d’aquest pobre home
que viu en una petita ciu-
tat nord-americana i com-
pra una nina no per tan-
car-se amb ella, sinó per
exhibir-la a la seva família
i els seus amics, és molt
més complexa del que
sembla, presenta matisos

Crítiquescinema

Estar enamorat

En ocasions la
rialla passa per
sobre de l’estudi
de personatges

CarlosLosilla

micament la visita de Joan
Pau II a una de les zones
més deprimides de l’Uru-
guay als anys 80… constru-
int un vàter per a les multi-
tuds que s’hi reuniran–, con-
tinua mostrant les zones
més ombrívoles d’aquesta
situació i acaba elaborant
un producte aspre i amable,
que no sap ben bé on és i
que no convencerà ningú, ni
els defensors del cine llati-
noamericà més fàcil i folklò-
ric, ni els que prefereixen el
seu costat més radical.

Aquest crític, però, no
pot deixar de sentir una
certa debilitat per aquesta
pel·lícula petita i humil. És
cert que els cops d’humor
apareixen, de vegades, en
els llocs més inconvenients,
i que la visió de la pobresa
és massa idealitzada. Però
les seves arrels neorealis-
tes –entre De Sica i Scola–,
així com la negativa dels di-
rectors a fabricar imatges
boniques o postaletes, fan
que sigui un producte sim-
pàtic i sense gaires preten-
sions, un conte cruel sobre
el fracàs humà.

El baño del Papa
Dir.: Enrique Fernández y
César Charlone. Int.: César
Troncoso, Virginia Méndez.
Uruguai-Brasil-França, 2007

Heus aquí una pel·lícu-
la que condensa el
millor i el pitjor d’un

cert cinema perifèric, és a
dir, aquell que es fa al marge
de la producció europea i
nord-americana més co-
mercial. D’una banda, El
baño del Papa respira au-
tenticitat, està feta amb con-
vicció i confiança en una re-
alitat sagnant. D’una altra,
se li veuen les costures, és a
dir, aquells afegits que s’in-
clouen per tal que l’especta-
dor no es trobi en un ter-
reny massa feréstec o bé
perquè la pel·lícula tingui
més possibilitats de ven-
dre’s internacionalment. El
circuit acaba dibuixant un
cercle: comença amb un
tema que barregi progres-
sisme i humor –en aquest
cas l’obsessió d’un pobre
home per aprofitar econò-

Sobre l’ambició
C.L.

Unmuseudecirc,
músicaidansa

El Museu Picasso s’obre a la ciutat amb un programa
d’espectacles de petit format per als diumenges

Teresa Bruna
BARCELONA

“Picasso va donar 1.000
obres a Barcelona, tot un
llegat de creació. Des del
museu hem d’agafar l’es-
sència de l’artista des de la
creativitat i fer d’aquest pa-
trimoni un espai de partici-
pació per a tota la ciutat”.
Són paraules de Pepe
Serra, director del Museu
Picasso, que ha manifestat
reiteradament la seva vo-
luntat de guanyar un nou
públic per al museu. És
amb aquest objectiu que
s’han creat els Diumenges
al Picasso, un programa
amb espectacles en petit
format de circ, arts del mo-
viment, dansa i música,
que s’ofereix els diumenges
en diferents horaris.

El programa, que va co-
mençar al febrer, conté 18
espectacles variats que se
situen en diferents espais
del museu. L’aforament és
d’unes 100 persones i és
obligatori reservar plaça
per evitar cues inútils. Al-
guns espectacles són gratu-
ïts (tots, per als menuts) i,
quan hi ha entrada, val tres
euros. “El museu és de la
ciutat, no hem de fer cap
negoci”, comenta Serra.

Els espectacles no com-
plementen cap exposició.
“L’encaix amb el museu es
produeix d’una manera na-
tural”, comenta Serra. “El
circ conflueix amb l’interès
de Picasso per l’art margi-

nal, per la vida íntima dels
artistes i per la seva proxi-
mitat amb les ànimes hu-
manes que hi havia sota els
vestits que dibuixava”, diu
Jordi Jané, comissari del
programa de circ. Els altres
comissaris són Cesc Casa-
desús, director del Mercat
de les Flors, que es cuida de
la dansa i moviment, i Jordi
Turtós, crític musical.

La iniciativa és part del
procés de transformació
estructural del museu, una
ampliació que inclou l’ober-
tura d’una plaça. També és
fruit de la revisió i reflexió

interna sobre els objectius.
“És l’únic museu creat per
l’artista i ha de tenir una
línia pròpia. Més enllà de
guardar quadres, ens inte-
ressa saber què se n’empor-
ta la gent quan surt, no la
quantitat de turistes que hi
entra”, afirma Serra.

Varietat d’estils
“Hem buscat companyies
joves que s’han vist poc i va-
rietat d’estils. El programa
al museu contribueix a l’am-
pliació dels circuits d’exhibi-
ció i això és molt interes-
sant”, diu Casadesús.

Els pròxims espectacles
són Neosol, una confluència
de música analògica i digital
(11 de maig); Vida secreta,
de Toti Soler (25 de maig), i
Solochelobach, un diàleg
amb el públic articulat a tra-
vés del cos i la música de
Bach, del coreògraf brasiler
Bebeto Cidra (1 de juny).
Més endavant actuaran Txo
Titelles (titelles al circ), la
trapezista Fura i Claret
Clown, en l’apartat de circ;
Tap Olé i Increpación Dan-
za, en el de moviment, i Ni-
no Galissa i Ruper Ordori-
ka, en el de música. ■

ElDiadelaDansaarriba
ambil·lusióiincertesa
Redacció
BARCELONA

El Mercat de les Flors cele-
braavuielDiaInternacional
de la Dansa amb la presèn-
cia d’Anne Teresa de Keers-
maeker i el seu espectacle
Fase. Aquesta coreografia,
creada l’any 1983, va impul-
sar de manera vertiginosa
carrera De Keersmaeker,

fins a convertir-la en refe-
rent de la dansa contempo-
rània.Fontsdelmercatasse-
guren que aquesta és una
ocasió única per veure l’ar-
tista (avui i demà).

ElMercatdelesFlors,que
ha esdevingut el gran centre
dedifusiódeladansaanivell
de tot l’Estat sota la direcció
de Cesc Casadesús, podria
tenir aviat el ministeri de

Cultura en els seus òrgans
de govern. El ministeri ja
participa en la dotació eco-
nòmica. “Seria interessant
que entrés al govern com ho
ha fet al Macba, perquè és
l’únic centre de tot l’Estat
dedicat exclusivament a la
difusió de la dansa”, va dir
Casadesús en una roda de
premsa en què també va
avançar la celebració al Tea-

La companyia Txo Titelles presenta un espectacle de circ interpretat per titelles ■ ICUB

tre Tantarantana del segon
cicle Back Stage, en el qual
participaran totes les sales
alternatives espanyoles.

Per altra banda, l’Associ-
ació de Professionals de la
Dansa (APdC) celebra el
seu dia internacional amb
incertesa i el convenciment
que “l’endarreriment de la
constitució del Consell de
les Arts de Catalunya ha
motivat una paralització de
les polítiques culturals”, i
lamenta que el departa-
ment de Cultura hagi “deci-
dit no prendre cap decisió”
que correspongui al futur
Consell de les Arts. Tot ple-
gat es reflecteix en el mani-
fest difós per l’APdC amb
motiu de la diada. ■


