
espectacles / cultura DISSABTE
64 9 DE JULIOL DEL 2011

Castigat (premiat) 
sense vacances

C
astigat sense vacances. 
Així és com em trobo. 
Mil i una raons de feina 
m’obliguen a passar el 

juliol i l’agost sencers sense sortir 
de Barcelona. Confesso que al prin-
cipi m’ho vaig prendre fatal. Em 
vaig imaginar un panorama dan-
tesc. Dos mesos d’autèntic infern: 
calor, humitat, suor, esgotament. 
Però he sabut mutar la indignació 
en conformitat. He estat capaç de 
veure l’altra cara de la moneda fins 
al punt d’obligar-me a rectificar la 
primera frase escrita. Ara afirmo, 
sense ni gota de queixa, que davant 
la perspectiva de dos mesos d’estiu 
sense sortir de Barcelona em consi-
dero premiat sense vacances.
 Si algú es troba en una situació 
semblant a la meva em limito a reco-
manar-li que consulti les ofertes d’oci 

per a aquests dos mesos. Barcelona 
resulta ser tan culturalment acti-
va, o més, a l’estiu que a l’hivern. El 
Grec, Festival de Barcelona, omni-
present, brillant, atractiu, rigorós, 
exerceix efecte contagi i fa créixer 
a la seva ombra una quantitat d’ini-
ciatives que en altres circumstànci-

es resultarien impensables. No és fà-
cil que coincideixin a la ciutat i en 
tot just quaranta dies tants especta-
cles i tan bons. Aquells que, com jo, 
creguin que no hi ha millor manera 
de tancar el dia que anant al teatre, 
entraran fàcilment en un conflicte: 
¿Shakespeare, Becket, Arthur Mi-
ller, Poe, Valle-Inclán o Tennesse Wi-
lliams? ¿Peter Brook, Calixto Bieito, 
Castellucci, Tolcachir o Mario Gas? 
¿Per quin decidir-se? Per tots, sense 
dubtar-ho. A dos per setmana, enca-
ra sobren dies. 
 A tot això hi han d’afegir un mos-
trari gens habitual de la millor dansa 
contemporània. I concerts (Wynton 
Marsalis, Keith Jarret, Sakamoto, 
Dulce Pontes i Ainoha Arteta, entre 
molts), i Plácido Domingo al Liceu, i la 
Carmen de Bieito un altre cop, i sarsu-
ela al Paral·lel, i l’exposició Realisme(s) 
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Barcelona resulta 
ser tan culturalment 
activa, o més, a l’estiu 
que a l’hivern

al MNAC (¡no se la perdin, sisplau, 
no se la perdin!), i cine a l’aire lliure, 
i tant, i tant, i tant… I una cosa que 
no apareix en cap cartellera: la pau i 
tranquil·litat d’algunes terrasses, de 
nit, amb amics, de conversa inacaba-
ble, fins a altes hores de la matinada. 
I un bon llibre abans de dormir. 

...I Ava Gardner

Em preparo per disfrutar. De fet ja 
fa una setmana que em banyo en 
aquest mar d’activitats. En aquest 
llarg i càlid estiu, compagino feina 
i oci a la ciutat que m’agrada. Com 
deu ser d’atractiva l’oferta que fins 
i tot Ava Gardner, absent tants anys, 
ha volgut fer una volta per aquí i 
aquesta setmana la seva cara apa-
reix en cartells a la façana d’alguns 
cines. Bon regal d’estiu. H

puntsa

adquirir l’empresa per 7 milions 
d’euros i la va rebatejar Pixar. No 
va ser conscient de la bona compra 
que havia fet fins que Toy Story, el 
primer llarg íntegrament per ordi-
nador, va rebentar la taquilla nord-
americana i Buzz Lightyear es va 
convertir en la imatge dels Bur-
ger King d’arreu del món. El 2006, 
Disney va comprar Pixar per 5.000 
milions. Malgrat això, Pixar se-
gueix funcionant com una rèplica 
a Disney i les seves princeses. La pri-
mera de les seves pel·lícules amb 
una protagonista femenina no se-
rà estrenada fins al 2012, i es titula-
rà Brave (Valenta). I, no té sentit dub-
tar-ho, serà un èxit. H

33 Bòlids bojos 8 Fotograma de ‘Cars 2’, l’última pel·lícula de Pixar, que ha arribat aquesta setmana als cines.

És clar que els estudis Pixar han sa-
but aprofitar el temps. En els seus 
primers 25 anys d’història, han es-
trenat 12 llargmetratges que de 
moment han obtingut uns ingres-
sos de més de 4.200 milions d’eu-
ros –si les matemàtiques no fallen, 
quan s’hi sumin els de Cars 2 la xi-
fra augmentarà en uns 350 mili-
ons–. Vuit d’aquests films han es-
tat candidats a l’Oscar a la millor 
pel·lícula d’animació –la categoria 
es va instaurar el 2001–. Sis d’ells 
la van guanyar. I són l’únic estudi 
cinematogràfic del món amb un 
nom que, per si mateix, ven entra-
des. Ningú va al cine a veure la no-
va de la Warner o de la Fox, però la 
marca Pixar sí que és un reclam. 
Ningú fa les pel·lícules com ells.
 «Vaig començar en això en una 
època en què només es feia anima-
ció per a nens», recorda John Las-
seter, «però sempre he cregut que 
els dibuixos animats són per a tot-
hom. Així és com Walt Disney fe-
ia les seves pel·lícules, i així és com 
Chuck Jones feia els seus cartoons».

Més riscos

Així s’entén que, pel·lícula a pel-
lícula, la productora hagi anat as-
sumint cada vegada més riscos te-
màtics. Wall-E (2008), Up (2009) i 
Toy Story 3 (2010) parlen del valor 
de la memòria, la mort i les ganes 
de viure. Ratatouille (2007) està pro-
tagonitzada per éssers tan antipà-
tics com unes rates, que a sobre es 
dediquen a preparar menjar. «I Els 
increïbles (2004) sosté un missatge 
que molts educadors considerari-
en perillós: algunes persones són 
millors que la resta i no hauríem 
d’intentar anul·lar els seus talents, 
sinó deixar-los brillar. No s’ha de 

menysprear mai el treball en equip», 
afegeix.
 En tot cas, a Pixar coneixen mi-
llor que ningú el valor del treball en 
equip. No és casual que en gairebé 
totes les seves pel·lícules hi hagi un 
clímax dramàtic que representa la 
unió de forces contra una amena-
ça externa. «No m’interessa ser un 
autor, a Pixar no hi ha autors indi-
viduals. El que m’agrada és reunir-
me i intercanviar idees. Aquí comp-
ten totes les opinions, i les meves no 
són més valuoses que les del xef o el 
recepcionista o un animador», asse-
gura Lasseter. És una filosofia que ja 
practicava a Lucas Computer Gra- 
phics quan, el 1986, Steve Jobs va 
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25 anys dibuixant cine
Els estudis Pixar celebren les bodes de plata convertits en la factoria d’animació de més 
èxit de Hollywood H ‘Cars 2’ és l’últim títol de l’empresa comprada per Disney el 2006 

ANIVERSARI D’UNA FÀBRICA DE SOMNIS

La productora 
presenta un balanç 
excepcional: 12 films 
amb uns ingressos  
de 4.200 milions de €

El Consell Nacional de la Cultura i 
les Arts (Conca), encarregat de des-
envolupar les polítiques culturals a 
Catalunya, ha rebutjat participar en 
les III Reflexions Crítiques sobre la 
cultura catalana, que se celebraran a 
l’Arts Santa Mònica del 19 al 21 de ju-
liol, impulsades pel Departament de 
Cultura, que dirigeix Ferran Masca-
rell. Aquest fòrum de debat –els seus 
comissaris són Xavier Bru de Sala i 
Vicenç Altaió– pretén «seguir el fil», 
segons fonts de Cultura, de les ante-
riors reflexions sobre el tema publi-
cades, el 1983 i el 1987, quan n’eren 
consellers Max Cahner i Joaquim Fer-

rer, respectivament. El Conca, expli-
quen les fonts consultades, ha op-
tat per quedar-se al marge de l’orga-
nització de la trobada al no haver-hi 
aconseguit un paper central.
 En les jornades –repartides en 10 
taules temàtiques– hi participaran 
una seixantena de ponents vinculats, 
tots ells, al món de la cultura. Entre 
els noms dels intervinents hi ha els 
de Rafael Argullol, Oriol Broggi, Pe-
rejaume, Isona Passola, Lluís Cabre-
ra, Benedetta Tagliabue, Sergi Belbel, 
Pere Vicens, Àlex Rigola, Ernest Folch 
i Marçal Sintes. Cada taula tindrà un 
relator, encarregat de resumir les 
conclusions. 
 Aquest gran debat, que vol captar 
«un cert estat anímic de la qüestió», 
pretén nodrir un futur Pla Estratègic 
de la cultura catalana i desembocar 
després en un pacte «nacional» per 
la cultura. H
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El Consell de 
les Arts refusa 
sumar-se a un 
fòrum sobre la 
cultura catalana

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Les reflexions 
pretenen «seguir el fil» 
de les publicades el 
1983 i el 1987


