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a filmografia de Werner Herzog revela una
de les experiències més estranyes, fasci-
nants i inclassificables del cinema contem-

porani. També que, tot i que és un ofici de viatgers,
hi ha pocs cineastes que s’hagin desplaçat tant a la
recerca de nous espais per filmar-hi com aquest ale-
many que, als anys setanta, va enlluernar amb pel-
lícules com ara Aguirre, la còlera de Déu o L’enig-
ma de Kaspar Hauser. Havent pagat durant un
temps la megalomania de Fitzcarraldo, un film que
va rodar a la selva amazònica i que es va convertir
en una aventura tan boja com la del seu personatge,
Herzog va decantar-se cap al documental, on va
trobar un territori de llibertat amb el qual continuar
fent un cinema personalíssim (que, transgredint el
gènere, sempre convida a pensar en una fabulació) i
continuar explorant territoris, ja siguin els cims de
les muntanyes, les profunditats marines, els deserts
africans, l’Antàrtida (Encuentros en el fin del mun-
do) o l’espai exterior (The wild blue yonder), que, a
Tokio Ga, de Wim Wenders, imaginava com el lloc
que encara restava als cineastes per descobrir des-
prés d’haver esgotat els escenaris terrestres. El cas
és que, quan menys es podia esperar, Herzog ha ro-
dat una pel·lícula de ficció als EUA que, a més, és
un remake d’una obra mítica que Abel Ferrara, un
altre cineasta abismal, va rodar l’any 1992 amb
Harvey Keytel, mostrant el cos de l’actor per explo-
rar-hi els efectes de la corrupció moral i a la vegada
el procés d’expiació d’una culpa fins a la redemp-
ció.

Menys turmentat religiosament i més arrapat a la
matèria, el sorprenent Werner Herzog ha rodat la
nova versió de The bad lieutenant, en la qual ha par-
tit del guió original de William Finkelstein per ex-
plorar en la corrupció social a través de la mirada
al·lucinada de Nicolas Cage, que, reprimint la seva
abundosa gestualitat habitual, interpreta un policia
que ha estat ascendit després d’haver salvat un re-
clús en una presó d’una Nova Orleans assetjada per
l’huracà Katrina. Nova York és substituïda, doncs,
per una Nova Orleans devastada en la versió d’Her-
zog, que, encara que pugui semblar estrany i també
que ho faci de manera particular, s’acosta a un terri-
tori que abans no havia abordat mai: l’urbà. Resul-
tant-li aliè i estrany, l’observa a través de les al·luci-
nacions i el mateix estranyament d’aquest policia
que s’aboca al consum d’analgèsics i substàncies
lisèrgiques per pal·liar el mal d’esquena que té a
conseqüència dels esforços per salvar el pres de
morir ofegat. Atrapat en mil embolics, vivint un in-
fern també alleugerit per la seva relació amb la
prostituta que interpreta Eva Mendes, el personatge
s’introdueix en un món fosc de tràfic de drogues i
terribles revenges mafioses. A vegades pot fer la
impressió que Herzog fa una paròdia del gènere del
thriller. En tot cas, qualsevol cosa a les mans
d’Herzog tendeix a fer-se estranya i fascinant.
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Mirada al·lucinada a
una Nova Orleans

devastada
� Títol original: Bad lieutenant: port of call New

Orleans. EUA, 2009.
Director: Werner Herzog.
Intèrprets: Nicolas Cage, Eva Mendes.
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Una escena del film.

Ghosh serà un descobri-
ment per a la majoria del
públic banyolí, tot i que
per als seguidors de les
anomenades músiques del
món aquesta jove ballarina
ja té un prestigi. El seu es-
pectacle es basa en el mil-
lenari khatak, un ball que
té l’origen en la mitologia
del nord de l’Índia. La mú-
sica en directe que l’acom-
panya la interpreten tres
reputats instrumentistes
d’aquell país.

«Gira» pels instituts
De signe ben diferent –en-
cara que també serà una
sorpresa per a molta gent–
són Le Croupier (Carles
Cots) i la seva banda, que
presentaran el disc Me han
dicho que..., un còctel de
tango, pop, rock, etc. amb
aires de cabaret. Música al
marge, Le Croupier desta-
ca en la programació pel
fet que oferirà unes ses-
sions als IES de la ciutat
per explicar als alumnes el
procés de producció d’un
disc.

«Ulls de bruixa»
Excepcionalment, l’Ate-
neu ha programat una obra
de teatre, perquè, pel seu
format, s’ha considerat
més adient per a aquest es-
cenari que no pas per al
Teatre Municipal. Es trac-
ta d’Ulls de bruixa, una
obra escrita pel banyolí
Joan Solana, que també
n’és el productor i el direc-

tor. Si bé ja s’ha estrenat a
Barcelona, el fet de pro-
gramar-la ara a l’Ateneu
significarà la seva presen-
tació a la ciutat, d’on són
bona part dels actors, can-
tants i equip tècnic.

Festival de percussió
Per primer cop, en la pro-
gramació de l’Ateneu
d’aquest trimestre hi figu-
ren actuacions que també
formen part del Festival
Internacional de Percus-
sions de Catalunya. És el
cas, per exemple, de les
que oferiran Asstrio o el
grup femení belga Ialme.

Part de la nova programació està inclosa en el Festival de Percussió de Catalunya

La ballarina índia Anurekha Ghosh
i una obra teatral de Joan Solana,

aquest trimestre a l’Ateneu banyolí
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● L’Ateneu de Banyoles ha progra-
mat una cinquantena d’activitats per
a aquest trimestre, com sempre, a ba-
se de cursos formatius, actuacions de

● Aquest any, la Setmana de l’Ateneu (unes jorna-
des divulgatives i gratuïtes, que tindran lloc del 8 al
13 de març) es dedica a la música i el cos. Entre les
activitats que s’hi han programat figuren uns tallers
adreçats a conèixer i prevenir les afeccions físiques
que solen tenir els instrumentistes quan adopten
postures poc ergonòmiques i repeteixen molt deter-
minats moviments. Aquestes sessions, a càrrec de
tècnics de l’Institut de Fisiologia i Medicina de
l’Art de Terrassa i de l’especialista Carme Ciuró, es
recomanen als alumnes de corda i vent, principal-
ment.

Al marge dels de la Setmana de l’Ateneu, la pro-
gramació d’aquest trimestre inclou un gran ventall
de cursos monogràfics, sovint organitzats de mane-
ra conjunta amb altres entitats de la comarca.

RAMON ESTÉBAN / Banyoles la seva escola de música i especta-
cles professionals. Aquest cop, la
principal nota exòtica del cartell ani-
rà a càrrec d’Anurekha Ghosh, una
prestigiosa ballarina tradicional ín-

dia que oferirà a Banyoles l’única ac-
tuació a l’Estat de la seva gira euro-
pea. D’entre les aportacions locals
destaca la presentació a la ciutat
d’Ulls de bruixa, de Joan Solana.

La postura del músic

● Palafrugell. Autors de totes les edats poden presentar
els seus originals, fins al 13 de març, per participar en
el III Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra, orga-
nitzat en col·laboració amb l’Ajuntament de Palafru-
gell. La Fundació Jesús Serra, que recorda el funda-
dor del Grup Catalana Occident, premiarà els poetes
guanyadors amb 7.000 euros en metàl·lic i dos ordi-
nadors. Hi ha tres modalitats: de 10 a 13 anys, de 14 a
17 anys, i a partir de 18 anys. Els poemes es poden
presentar en català o en castellà, han de ser inèdits i
no premiats en altres concursos, i la seva extensió no
pot superar els 60 versos. L’entrega de guardons tin-
drà lloc el 23 d’abril a la biblioteca municipal de Pa-
lafrugell. / X.C.

PALAFRUGELL
Convoquen el III Concurs de Poesia Fundació
Jesús Serra, per a autors de totes les edats

● Barcelona. Arran de les informacions que assenya-
len la desaparició de dues companyies de dansa des-
tacades del país, especialment la de Maria Rovira a
Mataró (contemporània) i també la de David Cam-
pos a Santa Coloma de Gramenet (clàssica), per falta
de subvencions, el Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts (Conca) ha fet públic que una tercera part
de les ajudes que va atorgar l’any passat les va desti-
nar a la dansa, que va rebre 3,5 milions dels 9,5 to-
tals. Rovira, coreògrafa que ja havia rebut un primer
ajut de 38.500 euros, ja ha presentat un recurs que es
resoldrà el mes que ve, ja que esperava un segon ajut
que el Conca ha denegat «en no obtenir la puntuació
necessària», segons el Conca. / AGÈNCIES

BARCELONA
El Conca diu que una tercera part dels ajuts
a la creació van anar a parar a la dansa


