
Proposta radical per celebrar el
Dia Internacional de la Dansa. El
Mercat de les Flors de Barcelona
recupera demà i dissabte la singu-
lar versió de la coreografia de
Pina Bausch de La consagració
de la primavera d’Stravinski que
va realitzar Roger Bernat. El
públic rep auriculars sense ca-
bles i a través de tres canals
d’audició escolta la peça musical
i les instruccions per portar a ter-
me ell mateix (si ho vol) la coreo-
grafia.

Comprar i beure

S
ense cap temàtica concre-
ta, però centrat en el cine-
ma d’autor que no acostu-

ma a arribar a les sales conven-
cionals, tot i que sí que és present
en festivals internacionals”, així
defineix Carles R. Ríos el festival
de cinemaD’A (acrònimdel Festi-
val Internacional de Cinema
d’Autor de Barcelona), que s’es-
trena demà a Barcelona. “A la ciu-
tat hi ha públic que vol consumir
cinema independent i de risc, en
versió original, respectant-ne el
format i a lesmillors pantalles de
la ciutat”, assegura Ríos.

Fins al 8 de maig s’han pro-
gramat uns 60 films, entre llarg-
metratges de ficció, documen-
tals i curtmetratges de tot el
món, amb la idea de donar visibi-
litat a propostes que normal-
ment no arriben”, explica Ríos,
que abans havia dirigit el Festi-
val de CinemaAsiàtic de Barcelo-
na (FABB), desaparegut després
de dotze edicions.

Entre els títols més interes-
sants ha programat una retros-
pectiva (9 llargmetratges i 32
curts) del director i guionista de
culte Guy Maddin, en
col·laboració amb la Filmoteca,

el responsable del qual, Esteve
Riambau, defineix el realitzador
canadenc com “un cineasta fas-
cinant”. Considerat un dels au-
tors més arriscats del cinema
contemporani, és pràcticament
un desconegut ja que a Espanya
no s’ha estrenat comercialment
cap de les seves pel·lícules.

El nou festival s’inaugura amb
Pequeñas mentiras sin importan-
cia, de GuillaumeCanet i protago-
nitzada per Marion Cotillard i la
cloenda serà a càrrec d’El extra-
ño caso de Angélica, del director
portuguès Manoel de Oliveira.

A la secció oficial, anomena-

da Direccions, de caràcter no
competitiu, es projectaran 11 pel·-
lícules europees i americanes, en-
tre les quals predominen les rea-
litzadores femenines i el nou ci-
nema indi fet als Estats Units.
Entre els títols, Cold weather,
d’Aaron Katz, Julien, de Gaël
Léplingle, Meek’s Cutoff, de Ke-
lly Reichardt, i Post mortem, de
Pablo Larraín.

El film en 3D de Werner Her-
zog Cave of forgotten dreams i
seccions paral·leles per al cine-
ma català, amb pel·lícules com
Blog, d’Elena Trapé, Caracrema-
da, de Lluís Galter o La noche

que no acaba, d’Iñaki Lacuesta;
nou cinema asiàtic, amb autors
comWang Quan’an, Sion Sono o
Aditya Assarat; i el de l’Europa
de l’Est, formen part de les sec-
cions paral·leles.

Els organitzadors no volen
deixar de costat les noves tec-
nologies i han creat una
selecció online on es podran
veure per internet (a través del
portal Filmin i en streaming)
títols anteriors dels directors
presents al festival, com De-

monlover, d’Oliver Assayas, Ki-
natay, de Brillante Mendoza, o
La muerte del Sr. Lazarescu, de
Cristi Puiu.

“La situació és complicada i,
sí, es pot dir que som valents”,
assegura Ríos, pel que fa a la
conjuntura en què neix el nou
festival. El pressupost és de
180.000 euros, “una quantitat
molt baixa. Tot s’ha destinat a
tenir una bona programació”, va
explicar el director.

El D’A no té caràcter competi-
tiu i només s’hi concedeix el Pre-
mio del Público, que reconeix la
pel·lícula preferida dels especta-
dors a partir dels vots emesos a
les diverses seccions.

BOTIGA Normandie
per ALBA CASANOVAS

DANSA Roger Bernat
per J. ANTÓN

D’A, FESTIVAL DE CINEMA
D’AUTOR DE BARCELONA
Fins al 8 de maig

COPENHAGUEN
TNC (Sala Petita)
Fins al 5 de juny

Neix D’A, un nou festival de cinema

S
om capaços de saber el per-
què dels nostres actes? I, so-
bretot, en som responsa-

bles? Copenhaguen, de Michael
Frayn, intenta respondre aques-
tes preguntes situant sobre l’esce-
nari els cèlebres físics Niels Bohr
(Lluís Marco) i Werner Heisen-
berg (Pere Arquillué), l’amistat
dels quals es va trencar després
de la històrica xerrada que van
mantenir el 1941 a la capital dane-
sa. Frayn va decidir donar una se-
gona oportunitat a la ficció als
dos científics per reconstruir una
relació que gairebé havia estat de
pare-fill (Bohr va sermestre d’Hei-

senberg) i clarificar la posició de
tots dos en el debat sobre l’ús de
la tecnologia nuclear i la bomba
atòmica.

Ramon Simó, director del
muntatge, que s’estrena avui a la
Sala Petita del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), assenyala a
l’obra el conflicte entre la pura
ànsia de coneixement i els interes-
sos personals i històrics amb què
se sol barrejar. “Hi ha un pacte
tàcit entre la ciència i el poder
queha existit sempre, des dels dis-
senys de maquinària militar de
Leonardo Da Vinci, per exemple,
però que s’incrementa moltíssim
apartir de la SegonaGuerraMun-

dial, és molt difícil controlar les
intencions”, diu Simó, que veuCo-
penhaguen com un exercici de
memòria dels seus dos protago-
nistes.

Frayn col·loca Bohr i Heisen-
berg en un temps indeterminat
després de la sevamort. En aques-
ta mena de llimb, els vells amics
construeixen tres esbossos que
s’entremesclen entre ells. Recor-
den la seva relació des que es van
conèixer el 1924; intenten esbri-
nar el perquè del distanciament
definitiu en aquella reunió, quan
Heisenberg ja treballava per l’Ale-
manya nazi i poc abans que Bohr,
d’origen jueu, emigrés als Estats

Units, on va col·laborar en el pro-
jecte de desenvolupament de la
bomba atòmica; i parlen sobre
com les seves bones intencions
inicials van arribar a fer tant de
mal. És en aquest punt on Marg-
hrete (Rosa Renom), esposa de
Bohr, té justificada la seva presèn-
cia. “Ella és la que els fa tocar de
peus a terra, una mica la repre-
sentant de l’espectador sobre l’es-
cenari”, apunta Simó, per qui
aquest personatge és fonamental:
“És la que dóna sentit humà a la
discussió”.

Copenhaguen es va estrenar el
1998 al Royal National Theatre de
Londres, on es va mantenir en

cartell durant dos anys. El seu
èxit es va confirmar el 2000, quan
l’obra va saltar a Broadway, on va
merèixer el premi Tony; un dels
molts que ha guanyat, ja que és la
peça més guardonada del seu au-
tor. La seva gran acceptació entre
el públic pot sorprendre quan es
posa l’atenció en l’etiqueta de tea-
tre científic. De fet, els protagonis-
tes de Copenhaguen fan servir
aquest mètode per estructurar
els seus diàlegs, cosa que indueix
a pensar en un llenguatge i un
desenvolupament argumental pe-
sats, però que Frayn sap dotar del
dinamisme suficient per parlar
de coses que van més enllà: de la
relació de l’individu amb el món.

Entre les 60 pel·lícules
que s’hi podran veure,
hi ha una retrospectiva
de Guy Maddin

La responsabilitat de la ciència, al TNC

El món dels nadons s’amplia amb
l’obertura de la segona botiga de
roba Normandie a Barcelona. Pre-
servant l’esperit clàssic que carac-
teritza la propietària Graziella An-
tón, la nova col·lecció torna a
apostar per la comoditat i
l’elegància dels petits de la casa. En
una cantonada de la plaça de Sant
Gregori Tautamurg, les tres nines
vestides de Normandie que es
gronxen a l’aparador donen la ben-

vinguda als clients a un petit racó
verd destinat als nadons de fins a
36 mesos. Antón s’ha inspirat en
les “fotografies dels estiuejants de
les platges del Mar del Nord en els

anys cinquan-
ta” per a la no-
va col·lecció.
Les tonalitats
pedra i el blau
clar, el verd
pastel i el rosa
antic ves-
teixen peces
f a b r i c a d e s
amb teixits
100% naturals
on no hi falten
els bàsics. La

dissenyadora cuida els detalls, des
de cossets fins a vestits per anar a
una gran ocasió, passant pel dia a
dia xic dels petits.
Normandie. www.normandie.es

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

L’actriu Pilar López de Ayala participa en la pel·lícula El extraño caso de Angélica, del director Manoel de Oliveira.

ALBERT TANÉ
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