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Una programació versàtil
complementària a la del
Romea i un seguit de confe-
rències i debats en suport a
l’agenda cultural de la ciutat
són algunes de les activitats
que la Fundació Romea per
a les Arts Escèniques, que
dirigeix Carles Canut, ha

preparat per a la que ja és la
seva quarta temporada.

El 15 d’octubre, en ocasió
dels cinc anys de la mort de
Miquel Martí i Pol, persona-
litats com Santiago Dexeus,
Artur Mas, Maria Barbal i
Gemma Mengual agafaran
el relleu als actors en una
lectura de textos del poeta.
Amb una freqüència men-
sual, la Fundació mantindrà

una dinàmica de relació amb
la ciutat, amb actes com la
lecturadramatitzadad’Elsfí-
sics, de Dürrenmatt (no-
vembre), en ocasió de la Set-
mana de la Ciència, i el mu-
sical Nadal al Carib, dirigit
per Carles Canut; a més, in-
tervindrà directament en la
Setmana de la Poesia, la Tro-
bada de Novel·la Negra i el
Dia Mundial del Teatre, amb
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ElFestivaldeCinemaIndependentde laciutatdedica
seccionsalBrookcineasta ials jovesdirectorsmexicans
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“Volem mostrar un cinema
que abans era invisible, més
ric, més compromès, amb
més consciència política i
social, que busca un llen-
guatge propi per expressar-
se”. Aquest és l’objectiu amb
què va néixer, fa catorze
anys, el Festival Internacio-
nal de Cinema Independent
de Barcelona, conegut tam-
bé amb el nom de L’Alterna-
tiva. Ho explica Margarita
Maguregui, de l’equip direc-
tiu d’aquest certamen, que

reflexiona sobre l’espai que
aquest i altres festivals si-
milars d’arreu del món han
acabat ocupant: “Hem esde-
vingut distribuïdors. Inter-
canviem films amb altres
festivals, hem creat una
xarxa internacional i tenim
un nombre d’espectadors
importants, que s’hauria de
comptabilitzar”. En les últi-
mes edicions ha atret uns
30.000 espectadors.

La importància de L’Al-
ternativa es reflecteix
també en el nombre de pel·lí-
cules que els han proposat
per a aquesta edició: més de

3.000, provinents de 40 paï-
sos. De tots aquests n’han
seleccionat 66 per a la secció
oficial (entre llargmetratges,
curts i documentals), que
optaran a 11.000 euros en
premis en metàl·lic.

Peter Brook, cineasta
De la programació d’aques-
ta edició, que tindrà lloc
entre el 16 i el 24 de no-
vembre a Barcelona, Mar-
garita Maguregui en desta-
ca l’homenatge a Peter
Brook, un creador “que em
fascina com a home de tea-
tre, però també com a cine-

asta, i hem pensat que ja és
hora que se li dediqui un ho-
menatge en l’àmbit cine-
matogràfic”. En principi,
Brook té confirmada l’as-
sistència al certamen.

L’innovador animador
britànic Paul Bush, que
torna a L’Alternativa per
presentar una retrospecti-
va que se li dedica i muntar
un taller d’animació, i un
apartat dedicat a “la plèia-
de de joves directors mexi-
cans que s’obren pas” –en
paraules de Maguregui–
són altres propostes de la
nova edició del festival. ■

Imatge d’una de les pel·lícules signades pel nou corrent dels joves directors mexicans ■ L’ALTERNATIVA

l’atorgament del premi Fun-
dació Romea per a textos te-
atrals. Com a novetat, a més
del compromís de la posada
en escena, l’autor s’emporta-
rà 12.000 €.

L’altregrancompromísde
la Fundació són els Diàlegs
amb l’espectador, paral·lels
als muntatges del teatre. El
corresponsal de guerra Marc
Marginedas impartirà una
conferència a l’entorn de
Homebody/Kabul.Anton M.
Espadaler parlarà de sexua-
litat i erotisme en ocasió del
Tirant lo Blanc, de Calixto
Bieito, i hi ha el projecte de
portar l’expresident iranià
Mohammad Khatamí per a
l’estrena de Los persas,
també de Bieito. ■

Pep Ventura interpreta Richard Feynman, un eminent científic
molt lluny del típic savi tancat al laboratori ■ MANEL ZARDAIN

Lalletrade
la ciència
Teatredela Incertesa
estrena ‘QED’, sobre
elpensamentdel físic
RichardFeynman

Teresa Bruna
BARCELONA

Encetem temporada, però
el 2007 continua sent l’Any
de la Ciència i el teatre tam-
bé hi vol dir la seva. La com-
panyia Teatre de la Incerte-
sa, la mateixa que el 2005
va celebrar l’Any de la Física
amb Els físics, de F. Dürren-
matt, ha preparat QED, ins-
pirada en el pensament de
Richard Feynman, premi
Nobel de física el 1965 per la
seva aportació a la teoria de
l’electrodinàmica quàntica.
El nom de l’espectacle, que

s’estrena avui al Versus Te-
atre, correspon a les sigles
d’aquesta ciència.

L’autor, Peter Parnell,
parteix dels escrits de Feyn-
man per recrear no només
els seus pensaments sinó el
seu aspecte més humà. L’e-
minent físic era extravertit
i carismàtic i s’implicava en
diverses propostes que sor-
gien al seu entorn: “Era un
home inquiet, curiós, tot el
contrari del típic físic tancat
al laboratori. Estava obert a
tot: era molt pedagògic, par-
ticipava en musicals, feia
molt l’indi a més de ser un
faldiller...”, diu Pep Ventura,
que interpreta Feynman a
l’obra.

QED, dirigida per Tono
Saló, s’estarà al Versus fins
al 30 de setembre. ■




