
51AVUI
DIMARTS, 16 D’OCTUBRE DEL 2007 Cultura i Espectacles

nat una escenografia a
base de plafons mòbils de
tela metàl·lica de 2,26 me-
tres de costat (segons les
mesures àuries preconitza-
des per Le Corbusier) que
els ballarins mouen per

tats, el seu coreògraf va
proclamar-hi una dansa en
contacte directe amb els fe-
nòmens socials.

En la tercera i última en-
trega, dedicada a l’arquitec-
te i teòric Le Corbusier, Fla-
mand ens parla del con-
trast entre l’interior i
l’exterior amb l’ajut de
l’autor de la Biblioteca Na-
cional de París, Dominique
Perrault, que ha confeccio-

L
es ciutats són un motor
de pensament contem-
porani, com a camp de

cultiu per a totes les possi-
bles utopies i fracassos, una
olla a pressió del laboratori
social que es va redefinint
cada dia, en funció de la
gent que hi viu, amb el lloc
on viu i allò que hi veu. Per
tot plegat, amb la trilogia
que el Ballet de Marseille va
confeccionar sobre les ciu-

Crítica* dansa

Mapa sense gaires accidents

BàrbaraRaubertNonell

l’escenari, creant racons o
grans espais, alhora que
també serveixen per pro-
jectar-hi imatges de vídeo.

Aquest treball de filma-
ció, edició en temps real i
projecció sobre l’escenari
és el que fa més interessant
La cité radieuse, ja que, uti-
litzant punts de vista zeni-
tals, laterals i posteriors,
ara a velocitat normal ara
alentida, és capaç de tren-

car la visió unicista de l’es-
pectador per traslladar-lo a
una percepció més àmplia
del moviment de la compa-
nyia marsellesa, que conju-
ga una forta tècnica clàssi-
ca amb la llibertat del con-
temporani.

Per la resta –amb excep-
ció de petites escenes, com
el solo del jove ballarí a qui
se li van fent les fotos que
veiem projectades mentre

balla My funny Valentine,
rematant així una ensucra-
da visió quasi publicitària–
el mapa de La cité radieuse
és pla, i la utopia no es con-
suma ni durant el que dura
l’espectacle.

*
La cité radieuse, DE FRÉDÉRIC
FLAMAND I BALLET NATIONAL
DE MARSEILLE. MERCAT DE LES
FLORS. 11 D’OCTUBRE.

Conjuga una forta
tècnica clàssica
amb la llibertat del
contemporani

Bayona,
derècord
‘El orfanato’ esdevé
el film estatal més
vist de l’any, amb un
milió d’espectadors

Redacció
BARCELONA

La carrera del director bar-
celoní Juan Antonio Bayona
sembla imparable. El seu
primer film, El orfanato,
serà la pel·lícula que repre-
sentarà el cinema estatal als
Oscars i en el seu primer cap
de setmana a la cartellera ha
fet pols tots els rècords. Un
milió de persones l’han vista
des de dijous passat i ja ha
recaptat 5,9 milions d’euros,
cosa que la situa com el film
estatal més vist de l’any i
com la segona cinta que mi-
llor arrencada ha tingut en
la història del cinema espa-
nyol, només superada per
Torrente 3. El mateix Bayo-
na diu sentir-se “sobrepas-
sat” per l’èxit de la pel·lícula

i no s’està de recordar que
ha estat feta per “un equip
de joves professionals, molts
d’ells debutants”.

Segons Tele-5, producto-
ra del film juntament amb
Rodar y Rodar, El orfanato
és, entre totes les pel·lícules
estrenades al 2007, la que
més bon rendiment ha tin-
gut a taquilla per cada còpia
estrenada. La cinta està
funcionant millor, per
exemple, que Los Simpson,
Shrek 3 o Harry Potter i
l’Orde del Fènix.

El orfanato és un film de
suspens que, a través de la
por i l’emoció, narra la his-
tòria viscuda per una dona
(Belén Rueda) que torna
amb la família a l’orfenat
on va créixer per conver-
tir-lo en una llar per a nens
discapacitats. Això no obs-
tant, davant els jocs fan-
tàstics del seu fill amb
amics invisibles, la dona
percep com la seva família
es veu amenaçada. ■

Sanginnocent
Martínez-Lázaro aborda l’afusellament de tretze
noies en la postguerra espanyola a ‘Las 13 rosas’

Ramon Palomeras
MADRID

Tretze noies, set de les
quals menors d’edat, van
ser afusellades la matinada
del 5 d’agost de 1939. El seu
delicte: ser roges. Minuts
abans també havien estat
afusellats 43 companys de
les Joventuts Socialistes
Unificades. Es tracta d’un
dels milers de capítols trà-
gics que la postguerra espa-
nyola ha deixat en herèn-
cia. En aquest cas la seva
història va ser recuperada
pel periodista Carlos Fonse-
ca a Trece rosas rojas a par-
tir de les cartes de les pro-
tagonistes i del testimoni
dels seus familiars.

Doncs ara, enmig del
debat de la llei de la memò-
ria històrica, el cineasta
Emilio Martínez-Lázaro ha
decidit adaptar al cinema
l’obscur capítol. A la carte-
llera a partir de divendres i
sota el títol de Las 13
rosas, el director mostra
“el salvatgisme i les atroci-
tats de la postguerra espa-
nyola”. “Va ser un acte de
venjança, un escarment
per assolir l’extermini sis-
temàtic de l’oposició”,
apunta el director de Car-
reteras secundarias, El
otro lado de la cama o Los
dos lados de la cama.

Museu dels horrors
Martínez-Lázaro tenia mo-
tius –i molts– per presentar
una cinta crua. Però no s’hi
ha acarnissat. “He suavit-
zat els fets perquè no sem-
blés el museu nacional dels
horrors”, reconeix. Tampoc
no vol entrar en polèmiques
que no li pertanyen. No té
cap intenció de recuperar la

memòria històrica. “Això és
cosa dels historiadors”,
raona. O dels polítics. Sem-
bla que Zapatero en traurà
alguna lliçó. “Sí, ja m’ho
han dit que està esperant
l’estrena”, continua amb la
rialla a la boca.

Protagonitzada, entre
d’altres per Pilar López de
Ayala, Verónica Sánchez,

Marta Etura, Goya Toledo i
Bárbara Lennie, Martínez-
Lázaro tenia molt clar què
pretenia. “Són les vivències
concretes d’uns personat-
ges”. Les unes donaven
menjar als avis durant els
anys de guerra, les altres
cobraven els bitllets del
tramvia, altres militaven en
les Joventuts Socialistes, al-

tres descobrien el primer
amor... Fins que els tribu-
nals militars del franquis-
me van decidir tallar d’arrel
la seva innocència.

Iaixòs’hadedenunciar.El
cineasta és del parer que “la
Guerra Civil ha estat tracta-
da al cine de forma obliqua i
tangencial perquè hi ha por
a ferir susceptibilitats”. ■

Juan Antonio Bayona i l’actriu Belén Rueda posant a
Sitges, on van rebre elogis i aplaudiments ■ JAUME SELLART / EFE

L’actriu Verónica Sánchez protagonitza el film ‘Las 13 rosas’ ■ A.ZETA




