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entura Pons és un cineasta que
manté certa fidelitat als autors
que adapta. Si mirem el gruix

de la seva producció recent, veurem
que les seves pel·lícules –malgrat algu-
na excepció– semblen dividir-se entre
el teatre de Josep Maria Benet i Jornet i
Sergi Belbel o les novel·les de Lluís
Anton Baulenas. Després d’Anita no
perd el tren (2001) i Amor idiota
(2004), ara converteix la novel·la Àrea
de servei en la pel·lícula A la deriva. Si
mirem fredament les tres pel·lícules,
ens trobarem que les adaptacions de
Baulenas no formen part d’allò millor
que ens ha donat Pons els darrers anys.
És cert que les tres pel·lícules podrien
definir-se com una trilogia sobre éssers
perduts que viuen amors impossibles.
A A la deriva, una noia que treballa de
guarda de seguretat nocturna en un
centre de salut fa l’amor amb un dels
seus pacients damunt del llit de l’hos-
pital, sota la mirada d’un pacient cata-
tònic. Pons deixa clares les seves inten-
cions de construir la pel·lícula com la
història d’un desarrelament, mostrant
com la protagonista, que prèviament

V

ha estat a l’Àfrica en una ONG, és inca-
paç d’adaptar-se a les convencions de
la nova societat i prefereix viure en una
rulot d’un càmping o a l’àrea de servei
de l’autopista i fer l’amor fora de les
normes amb un dels seus pacients.

A la deriva es presenta, a més a més,
com el primer treball de Pons en càme-
ra digital d’alta definició i ens mostra
una imatge que vol ser bruta, com si
volgués tenir l’aire d’una certa pel·lí-
cula realista, d’inspiració fronterera
entre el documental i la ficció. La veri-
tat és que les nobles intencions del di-
rector s’estavellen i la pel·lícula no pa-
ra d’enfonsar-se en no trobar uns mí-
nims elements que donin entitat a la
història, ni una posada en escena que
trobi la coherència entre la manera de
rodar i allò que es pretén explicar.

Ventura Pons és l’únic director de
l’Estat espanyol que roda una pel·lícula
cada any. La seva constància és excep-
cional, però també fa que moltes vega-
des la precipitació o el desig de resoldre
les coses sense una reflexió a fons pro-
voquin que alguna cosa no acabi de
funcionar, que el seu cinema malaura-
dament algunes vegades es quedi més
en el terreny de les intencions que en el
dels resultats. Els anys d’El perquè de
tot plegat, Actrius o Amic Amat sem-
blen quedar massa lluny.
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Existència desarrelada i
amors impossibles

� Director: Ventura Pons.
Intèrprets: Maria Molins, Roger Coma
i Marc Cartes.
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● Als anys noranta es van
començar a estendre’s les
performances, a partir
d’artistes plàstics neocon-
ceptuals. Vint anys des-
prés, segons Carlos Pina
–un dels impulsors del
Festival Ebent–, l’art de la
performance està en plena
tensió, s’ha obert a noves
disciplines i continua
desenvolupant les accions
a partir de les reflexions
dels artistes. Des de dime-
cres i fins al dia 27, la vui-
tena edició del festival
prepara una vintena d’in-
tervencions, a Barcelona i
Sabadell. Després d’un
any de parèntesi en què es
va preferir fer una recol-
lecció de material en
comptes de programar un
nou cartell, l’Ebent torna a
tenir la complicitat de Ca
l’Estruch de Sabadell. Per
iniciativa de la directora
Txell Roda, les accions es
faran a l’Escola Superior
del Disseny i al Mercat
Central. A Barcelona,
l’Ebent ha aconseguit en-
trar als àmbits universita-
ris. La primera jornada es

du a terme a la Facultat de
Belles Arts, amb xerrades i
una selecció de projectes
de performance d’arreu de
l’Estat espanyol.

Tensions, avui
El cartell de l’Ebent s’es-
tructura en tres conceptes
que es despleguen a partir
de la tesi que la perfor-
mance avui és en tensió:
Extensions, treballs dels
artistes que aborden altres
disciplines; Inten(s)ions,
grups de treballs que expe-
rimenten a partir del ritual
i de la realitat política, i
Conten(s)ions, en què el
cos esdevé protagonista en
aquest treball. Carlos Pina
insisteix que el públic pot
conèixer el context de ca-
da treball a partir d’uns
programes de mà. Paral·le-
lament a les accions,
l’Ebent farà una enquesta
per determinar el signifi-
cat de la performance per
als creadors. Pina admet
que hi ha feina encara a
conciliar-se amb la branca
teatral, actors que compar-
teixen l’acció plàstica di-
recta davant del públic.

El festival Ebent reivindica
la «performance» com una

disciplina en evolució
J.B. / Barcelona

Sakamoto
està fent una
gira tot sol,
amb dos pia-
nos i l’eti-
queta d’eco-

friendly: el músic japonès
és un activista mediam-
biental que predica amb
l’exemple i intenta reduir
al mínim en totes les seves
activitats, inclosos els
concerts, les emissions de
CO2, els residus i qualse-
vol altre impacte nociu so-
bre l’entorn. «Jo tinc fills i
em preocupa el seu futur,
però també el dels fills de
tothom», diu.

Amb Sakamoto, pioner
del tecnopop amb la pun-
tualment activa Yellow
Magic Orchestra, autor de
populars bandes sonores,
músic de sòlida formació
clàssica sempre disposat a
experimentar, hi ha l’eter-

na sospita que la seva àni-
ma creativa està dividida
entre orient i occident: «La
meva formació musical és
sobretot occidental, però
el meu sentit del so i del si-
lenci és profundament ja-
ponès», matisa.

«La música de Playing
the piano és com la cuina

espanyola o italiana, més
emocional i sentimental,
mentre que la del disc Out
of noise és més semblant a
la cuina japonesa. I a mi
m’agrada tastar-ho tot
[riu].» A Playing the pia-
no, Sakamoto recupera
fragments de la música
que va fer per a Bon Nadal,

Mr. Lawrence (1983),
L’últim emperador (1987)
i El cel protector (1989).
Out of noise aplega com-
posicions noves i també hi
utilitza els enregistra-
ments que va realitzar du-
rant una expedició a l’oceà
Àrtic, sota les aigües i a les
glaceres, en composicions
de bellesa fantasmagòrica
com ara Ice i Glacier, que
semblen metàfores del
canvi climàtic. «La natura-
lesa és molt més gran del
que podem arribar a ima-
ginar», diu el músic, que hi
va viure una experiència
gairebé mística.

Sakamoto actuarà diu-
menge a Girona amb un
acurat muntatge d’imatge i
llum. A l’escenari, hi hau-
rà dos pianos de concert,
un dels quals «tocat» per
un ordinador. Com? «Ja ho
veureu...», diu, enigmàtic.

«La fressa és part de la música o,
millor, la música és part de la fressa»

Ryuichi Sakamoto presenta a Girona «Playing the piano» i «Out of noise»

Sakamoto, al Sònar del 2006. / JOSEP MARIA PALOU

● Té 57 anys i diu que, com més
gran es fa, més obertes té les orelles.
I la ment. «Quan ets jove tot és jo, jo i
jo. Però quan et fas gran pots pensar

XAVIER CASTILLÓN / Girona en moltes altres coses», diu Ryuichi
Sakamoto. Diumenge vinent estre-
narà a l’Auditori de Girona els seus
dos últims treballs, Playing the pia-
no i Out of noise, publicats conjunta-

ment. El primer inclou relectures
pianístiques d’alguns dels seus èxits.
El segon el porta a aquesta reflexió:
«La fressa és part de la música o, mi-
llor, la música és part de la fressa.»


