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JOAN CORTADELLAS

UN NORD-AMERICÀ I UNA 
COREANA GUANYEN 
EL FRANCESC VIÑAS 

Barcelona q El tenor nord-americà 
Russell Thomas, de 33 anys (a la 
foto), i la soprano coreana Sunyoung 
Seo, de 25, són els guanyadors de 
la 47a edició del concurs Francesc 
Viñas, després de dos anys en què 
el guardó quedava desert per falta 
de qualitat dels participants. Res a 
veure amb els acabats de premiar 
aquest 2010, que ahir van demostrar 
les seves aptituds en el concert que 
van oferir al Gran Teatre del Liceu, 
entitat col·laboradora juntament 
amb la Fundació Puig i el Teatro 
Real. MANEL CEREIJO

N o sé què faran vostès, però 
jo penso mantenir-me a una 
distància prudent de qualse-

vol cine on es projecti La cinta blanca, 
l’última obra mestra de Michael Ha-
neke, premiada per l’Acadèmia Eu-
ropea i pel festival de Cannes. Fa uns 
dies, a Nova York, el meu amic W., 
que és alemany, va intentar arros-
segar-me a veure-la i jo m’hi vaig re-
sistir, argumentant que no suporto 
el pertorbador senyor Haneke i que 
abans de veure el seu últim himne a 
la misèria humana preferia tornar a 
veure Avatar, que ja són ganes. Des-
prés, l’amic W. em va dir que m’ha-
via perdut una gran pel·lícula, enca-
ra que estic segur que em vaig estalvi-
ar una bona enrabiada, que és l’únic 

L’alegria
de la casa
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deesi que m’ha quedat clar dels meus an-
teriors contactes amb l’obra del per-
torbador en qüestió.
 Fa molts anys, a Berlín, conver-
sant amb un Wim Wenders que co-
mençava a estar en hores baixes, el 
cineasta em va dir que estava fart 
d’aquelles pel·lícules que no deixen 
el més petit indici d’esperança a l’ar-
ribar al final. No és que l’home op-
tés a ulls clucs pel happy end, sinó 
que opinava –i jo també– que insis-
tir  que el món és horrorós, hostil i 
perjudicial li semblava, a més d’una 
obvietat, un recurs molt fàcil per a 
qualsevol creador amb ganes que 
se’l prenguin seriosament.
 Però aquesta és precisament l’es-
pecialitat de Michael Haneke, que a 

les seves pel·lícules insisteix de ma-
nera reiterativa en el fàstic que fa la 
vida i que els humans podem arri-
bar a ser molt repugnants. D’això 
anava tot el que n’he vist, superant-
se a si mateix a La pianista gràcies a la 
col·laboració de l’escriptora Elfrie-
de Jelinek, una altra pessimista pro-
fessional, permanentment instal-
lada en el fàstic vital, a qui la socie-

tat que tant la repugna va premiar fa 
poc amb el Nobel de literatura. Sen-
se gens de sentit de l’humor, la se-
nyora Jelinek era el soci ideal per al 
senyor Haneke, ja que dins del món 
germànic tots dos estan als antípo-
des d’aquell fatalista hilarant que va 
ser Thomas Bernhard, amb qui a ve-
gades se’ls compara erròniament.
 Coincideixo amb l’autor del tan-
go Cambalache quan va dir que el 
món sempre ha estat i serà una por-
queria, però no necessito que m’ho 
recordin constantment. Ho sento, 
amic W., però no em convenç. Abans 
que patir La cinta blanca, no és que es-
tigui disposat a tornar-me a empas-
sar Avatar, però no descarto tornar a 
veure Un tipo serio, dels Coen. H 

No suporto el 
pertorbador Haneke, 
amb films que insisteixen 
en el fàstic que fa la vida 

33 Acròbates 8 Els lleons marins de Petra i Roland Duss, a Montecarlo.

El rugit dels Ferrari i els Porsche 
que treuen fum dels pneumàtics 
als costeruts revolts de Montecarlo 
no és l’única cosa que es podia sen-
tir aquests dies a Mònaco. L’impo-
nent lleó blanc King Tonga i el seu 
company de pista, el lleó Kassen-
ga, deixaven sentir el seu profund 
bramul a la vora de la gran carpa 
amb capacitat per a 4.000 perso-
nes instal·lada al port de Fontviei-
lle. Cent cinquanta artistes de 20 
països competien aquest cap de set-
mana per la màxima distinció del 
34è Festival Internacional de Circ 
de Montecarlo, el Clown d’Or, un 
preat guardó que el pallasso Char-
lie Rivel va guanyar en la primera 
edició, el 1974.
 A Montecarlo es va al circ com a 
una gala de teatre o d’òpera. A l’ini-
ci de la funció, fa la seva entrada la 
princesa Estefania de Mònaco –pre-
sidenta del festival i tan apassiona-
da per les arts circenses que ha tin-
gut com a parella sentimental un 
domador i un acròbata–, que ahir 

GEMMA TRAMULLAS
MONTECARLO ENVIADA ESPECIAL

Circ de luxe a la carpa
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El festival de Montecarlo reuneix 150 artistes de 20 països H «Sense animals, el circ 
tradicional està mort», assegura la princesa Estefania, que presideix la mostra

nal de la funció de dissabte–. Crec 
que hi falta direcció artística». «Al-
guns artistes catalans podrien es-
tar aquí i haurien de començar a 
enviar-hi currículums», va dir da-
vant de Monti, que ho ha intentat 
en un parell d’ocasions sense èxit.
 Malgrat les crítiques, a Monte-
carlo s’hi poden veure alguns dels 
millors números de circ del món. 
Quan això passa, el públic s’aixe-
ca a la una dels seients i aplaudeix 
amb ganes els artistes. Això és el 
que va passar amb els 21 acròba-
tes de la troupe de Shandong (Xina), 
amb un número d’equilibris i salts 
que feia saltar llàgrimes d’emoció. 
El dia anterior, un grup d’acròba-
tes del Cirque du Soleil s’havia ficat 
a la butxaca el públic amb un exer-
cici de barra russa que semblava in-
superable, però els seus col·legues 
xinesos van demostrar que el circ 
és alguna cosa més que perfecció.

El Clown d’Or

Els de Shandong són clars aspi-
rants a guanyar el Clown d’Or 
d’una edició del festival molt mar-
cada per la creixent hostilitat a Eu-
ropa pels espectacles de circ amb 
animals. «Sense els animals, el circ 
tradicional està mort», ha declarat 
Estefania de Mònaco, que promou 
una campanya per contrarestar la 
mala fama (només en alguns casos 
merescuda) que persegueix el circ 
amb animals. Aquest any, Monte-
carlo ha programat molt bons nú-
meros de lleons, elefants, lleons 
marins i cavalls. H

LA CITA INTERNACIONAL COMPLEIX 34 ANYS 

va arribar acompanyada del príncep 
Albert, que freqüenta poc la carpa. 
Tant de llinatge funciona com un 
ressort que fa que el públic es posi 
dret en senyal de respecte. Empresa-
ris circenses de tot el món (com Paul 
Binder del Big Apple Circus de Nova 
York o José María González del Circo 
Mundial) viatgen fins a Montecarlo 
per observar el panorama artístic. 
A les primeres files, sovintegen les 
americanes i les corbates i també els 
vestits de boutiques de luxe. Hi ha tan-
tes feres a la pista com abrics de pells 
naturals a les grades. 

La representació catalana

Aquest any també hi havia una no-
drida representació catalana entre 
el públic. L’Associació de Professio-
nals del Circ de Catalunya va organit-
zar un autobús i 26 persones es van 
apuntar a l’excursió, entre ells artis-
tes com el pallasso Monti, el malaba-
rista Boni i el grup Los 2Play. «Mon-
tecarlo és el top ten del circ, com els 
Oscars del cine, però m’ha semblat 
poc glamurós –comentava Boni al fi-
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NOVALINGUA 9 Idiomas. Lesseps,
4 próximos intensivos: 1 al 26 Febrero
www.novalingua.com 9 93 414 03 02
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AUTOVAN, compramos al contado todas
las marcas. C/ Diputación 338 9 93 265
21 02
AUTO URGELL Urge comprar turismos-
4x4, furgonetas, pago al contado 9 670
210  727
COMPRAMOS COCHES al contado, todas
las marcas y modelos. Sr. Mario 9 93 371
01 43 / 625 39 16 01
NO BUSCAMOS gangas, al acto y efectivo.
Turismos, 4x4, motos, furg. Quads, Bruc
160 9 670 539 999 y 670 537 777


