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● Les projeccions d’ahir a
l’Auditori de Sitges van
començar i pràcticament
van acabar amb Moon, un
film de Duncan Jones (fill
de David Bowie) sobre un
astronauta que extreu
energia de la cara amagada
de la Lluna i que, vivint en
una nau amb l’única com-
panyia d’un robot amb la
veu de Kevin Spacey, pa-
teix una solitud que potser
el du a imaginar l’existèn-
cia de dobles d’ell mateix.
O potser no és la seva ima-
ginació, sinó que la com-
panyia extractora (la hipò-
tesi de ficció és un món fu-
tur en què els problemes
energètics han trobat solu-
ció a la Lluna) ha fabricat
homes en sèrie perquè
compleixen una mateixa
funció. El primer film de
Duncan Jones, que home-
natja la ciència-ficció dels

anys setanta i de manera
particular la mítica 2001,
una odissea de l’espai, no
va ser l’únic, entre els pro-
jectats ahir a Sitges, prota-
gonitzat per un astronauta
solitari i amb un títol rela-
tiu a la Lluna. L’altre, pe-
rò, no és una ficció, sinó
un documental de Manuel
Huerga, Son & Moon, que
s’havia de projectar a últi-
ma hora de la tarda. Huer-
ga ha treballat amb les
imatges enregistrades per
l’astronauta Manuel E.
López Alegria durant una
estada de set mesos a l’Es-
tació Espacial Internacio-
nal, a 400 quilòmetres de
distància de la Terra.

Arran de terra, de fet en
el soterrani de la corrupció
moral i la brutalitat mascu-
lina, va filmar el filipí Bri-
llante Mendoza Kinatay,
una pel·lícula que va arri-
bar ahir a la secció oficial

de Sitges havent guanyat
el premi a la millor direc-
ció en l’últim festival de
Canes, on va causar certa
sensació la radicalitat for-
mal amb què mostra la ini-

ciació en el món del crim
d’un jove policia durant
una nit molt llarga. Donant
raó al seu nom amb la bri-
llant direcció, però a la ve-
gada contradient-lo amb

unes imatges obscuríssi-
mes, Mendoza narra un
viatge a l’infern en què, en
una de les seqüències fo-
namentals, és capaç de
mantenir tensa l’atenció
durant deu minuts silenci-
osos mentre uns sicaris du-
en en cotxe una prostituta
a la qual volen fer pagar els
seus deutes de droga. Ki-
natay, però, planteja un
dubte moral en la mesura
que se situa en una zona
ambigua en què la brutali-
tat masculina es fa visible
des d’un punt de vista que
tampoc no sembla mostrar
cap mena de respecte per
un cos femení sotmès a to-
ta mena de tortures. I és
que el film de Mendoza,
un director emergent, com
ho és el cinema filipí, s’ha
projectat en la secció ofici-
al fantàstic, però refereix
una trista realitat amb un
realisme brutal.

IMMA MERINO / Sitges

Dos films amb astronautes solitaris, a Sitges

Duncan Jones va presentar ahir Moon. / JAUME SELLART / EFE

Una negra nit del mes de
març, Mayte Vieta va sor-
tir del port de Blanes amb
una barca de pesca de cala-
mars amb una missió, no
impossible, però sí difícil
d’assolir. Començava una
aventura a la recerca de co-
neixement. A alta mar, ella
i una model es van llançar
dins l’aigua –Vieta, amb
un neoprè; la model, com-
pletament nua– per fer un
reportatge fotogràfic. Feia
un fred que pelava, la mar
estava picada..., no, no se-
ria una aventura fàcil, però
el mar és un hàbitat que
Vieta coneix a la perfec-
ció.

Capbussades durant ho-
res dins l’aigua gèlida, ar-
tista i musa van viure uns
instants de silenci irrepeti-
bles. Les imatges que van
sortir d’aquella experièn-
cia tan radical, marcades
per la negror absoluta del
fons del mar, són els cos-
sos de Llum que ara lluei-
xen sota el paraigua del
nou cicle de l’Espai 13. És
una instal·lació en forma
de tríptic fotogràfic en què
es veu una dona despulla-
da desafiant les profundi-
tats marines amb unes pos-
tures «poètiques i dramàti-
ques al mateix temps». A
voltes sembla que pateix, a

voltes que somia, a voltes
que cau d’un fosc precipi-
ci... Hi regna el silenci.

La llum i l’aigua són,
sens dubte, dos elements
molt importants en l’obra
d’aquesta artista ja brega-
da, tot i que encara molt jo-
ve i amb camp per córrer.
La llum i l’aigua, i també
el dolor, el somni, la fragi-
litat... i el silenci, el con-
cepte entorn del qual gira
la programació d’aquest
any de l’Espai 13.

Com a antídot per fer
front a la grandiloqüència
de certes pràctiques artísti-
ca tan en voga els darrers
temps, i sobretot per des-
afiar una societat tan ver-
balment incontinent com
l’actual, l’Espai 13 s’alia
aquesta temporada amb el
silenci. I ho fa amb la com-
plicitat del comissari Tres,
artista que ha desplegat en
el seu treball una reflexió
del silenci com un concep-
te que va molt més enllà de

l’absència de sons i sorolls
i dels aspectes més negati-
us que porten incorporats:
la soledat o la incomunica-
ció.

Des d’ara i fins al setem-
bre de l’any que ve, l’Es-
pai 13 serà un contenidor
de silencis. Quan tanqui
l’exposició de Mayte Vie-
ta (el 8 de desembre), serà
el torn del mexicà Mario
García Torres, puntal de
l’art conceptual actual. Al
març agafarà el relleu Tom

Kotik, d’origen txec, un
músic que té una banda de
rock dur i que, com a artis-
ta sonor, treballa sense so.
Ja al maig, la belga Sophie
Whettnall –que va fer una
estada al centre Hangar–
associarà silenci amb vio-
lència en un treball en ví-
deo. I de juliol a setembre,
Sirous Namazi, d’origen
iranià, revelarà que rere les
seves fotografies aparent-
ment negres hi ha alguna
cosa oculta.

L’Espai 13 es capbussa en el silenci
L’artista Mayte Vieta obre el nou cicle de la sala experimental de la Fundació Joan Miró

Fotografia de Mayte Vieta.

● «És, de totes les paraules, la més poètica i
més perversa: ella mateixa és la prova de la se-
va mort.» En els temps que corren, parlar de si-
lenci com ho feia Georges Bataille és anar a

MARIA PALAU / Barcelona contra corrent. Però enmig del soroll eixorda-
dor, els artistes contemporanis sempre van un
pas endavant i fan del silenci un material més
de la seva pràctica creativa. A cinc d’aquests
artistes els ha seleccionat un sisè artista, Tres,

en el rol de comissari del nou cicle de l’Espai
13 de la Fundació Miró, de títol Silenci explícit.
Mayte Vieta (Blanes, 1971) en fa la primera
proposta amb un tríptic fotogràfic capbussat en
les profunditats del mar.

El grup Indi Gest
investiga sobre la
trampa a
Temporada Alta
● Girona. Prometeu, un
semidéu, revolucionari,
que segons el mite va
proporcionar el foc a
l’home enganyant
Zeus, és la figura que
serveix a la companyia
Indi Gest, formada per
Jordi Oriol, Diego Ani-
do i Sílvia Delagneau
per bastir Prometeu no
res, una faula que gira
al voltant del concepte
de la trampa. Prometeu
proporciona a l’home el
foc, la tècnica, la cultu-
ra, que el fa evolucio-
nar, però al mateix
temps també el fa ser
conscient de les seves
limitacions i la impos-
sibilitat de ser un déu.

En el muntatge que
s’estrena demà a La
Planeta (22h), Prome-
teu (Teo) és el personat-
ge reflexiu, que primer
pensa i després actua,
mentre que Epimeteu
(Epi) és el seu contrari.
L’equació la completa
Pandora (Dora), un re-
gal enverinat dels déus,
que l’ofereixen a Epi-
meteu el qual, sense te-
nir en compte les adver-
tències del seu germà,
que el commina a no
prendre res dels déus,
accepta el regal. En el
pack també hi va la fa-
mosa caixa, la qual, una
vegada oberta, deslliura
tots els mals de la hu-
manitat. Només l’espe-
rança resta dins la cai-
xa. / D. CHICANO.

Narcís-Jordi
Aragó deixa la
direcció de la
«Revista de
Girona» després
de 24 anys
● Girona. El periodista
Narcís-Jordi Aragó
(Girona, 1932) deixa la
direcció de la Revista
de Girona després de
24 anys en el càrrec, se-
gons va anunciar ahir
en una reunió extraor-
dinària del consell de
redacció d’aquesta pu-
blicació que edita la Di-
putació de Girona. El
relleu en la direcció de
la Revista de Girona el
prendrà l’escriptor, pe-
riodista i docent Xavier
Cortadellas, que fins
ara era el coordinador.
Aragó va comunicar
ahir la decisió al consell
de redacció. / C. RIBERA.


