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CULTURES

l Festival de Sitges es
revela, un any més,
com un desafiament
tan suggeridor com

inabastable: una oferta genero-
sa –quantitativament i qualitativa–
i heterogènia, destinada a satisfer
els paladars més exquisits. En
aquest pastís tan enorme com
llaminer hi ha espai per a les pro-
postes més dispars: la militància
tradicional del certamen català
s’ha trobat amb gamberrades fes-
tives que responen a l’esperit més
lúdic, però el cinèfil més exigent
també ha pogut gaudir de pro-
jectes d’una gran ambició intel·lec-
tual. 

Del vessant més juganer i des-
imbolt es pot destacar en la pro-
gramació dels primers dies un
llargmetratge britànic rodat per Joe
Cornish: Attak the block. Aquest
film parteix d’una premissa argu-
mental molt sovintejada per la
darrera producció fantàstica –una
invasió alienígena–, però el di-
rector anglès insufla una trempe-
ra narrativa i dramàtica que con-
verteix el resultat final en una
aventura suburbana farcida de
tensió, humor i d’un toc social in-
esperadament reivindicatiu.

Un dels plats forts d’enguany va
arribar amb la projecció de The
Turin Horse, que s’imposa com
una de les obres mestres inqües-
tionables dels darrers anys. Béla
Tarr –un dels mestres del cinema
modern– s’acomiada prematura-
ment de la realització amb una
obra que tracta una de les pre-
ocupacions recurrents en els úl-
tims temps –l’apocalipsi– amb
una singularitat extrema. El di-
rector hongarès aprofundeix en l’à-
nima humana amb una visió de-
solada i desesperançada que s’a-
ferma en una expressivitat tan
depurada com genial: un univers
sever i esmolat perfilat amb una
posada en escena ritual i uns em-
bolcallants moviments de càme-
ra. Tarr ens hipnotitza amb unes
imatges aterridores i fascinadores
alhora. Cinema en majúscules.

Cary Joji Fukunaga va excel·lir
amb el seu segon llargmetratge,
una portentosa adaptació cine-

matogràfica de Jane Eyre, la no-
vel·la de Charlotte Brönte. El di-
rector anglès sap copsar la llum i
l’ànima del text original, i ens re-
gala un melodrama romàntic que
traspua una sensibilitat exquisida
i un misteri torbador. Les
excel·lents interpretacions de Mia
Wasikowska i Michael Fassbender
–un dels actors de l’any– arrodo-
neixen una perla gòtica.

Eduardo Chapero-Jackson ha
estat un dels joves autors triom-
fadors a Sitges. El realitzador es-
panyol, que havia cridat l’atenció
per curts tan brillants com Con-
tracuerpo i Alumbramiento, ha
debutat en llargmetratges amb
Verbo, una reflexió original i vi-
gorosa sobre la inadaptació de
l’adolescent. L’autor madrileny
prescindeix dels arquetips, transita
per la corda fluixa i traça una po-
derosa al·legoria que inclou, amb
una inusual convicció, elements
musicals i animats.

L’opera prima de Rebecca Daly,
The Other Side of Sleep, certifica
que el cinema criminal continua
sent una font creativa inesgotable.
La cineasta irlandesa ens apropa
a la turmentada figura d’una jove
somnàmbula que està obsessio-
nada amb la jove que ha mort as-
sassinada en el seu poble. Una
prodigiosa i impressionant mos-
tra de cinema interior, rica en
imatges altament evocadores, que
ens capbussa en el cor del dolor.

Vampire constitueix el debut
nord-americà de Shunji Iwai, un
creador japonès que ens enlluer-
nà fa nou anys amb l’onírica All
About Lily Chou-Chou. El film,
conduït per un professor que beu
la sang de joves suïcides, s’apropa
al món del vampirisme amb una
delicada barreja d’existencialis-
me, lirisme i sordidesa.

De les gamberrades
a l’exigència cinèfila

Des de Sitges
Jordi Bordas
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El segell de butxaca Portàtil –im-
pulsat per set editorials indepen-
dents catalanes, entres les quals la
manresana Angle– publica la se-
gona tongada de llibres des del seu
naixement, el mes de juny passat,
amb l’edició de 10 títols nous en
format de butxaca, amb autors
com Siri Hustvedt, Julian Barnes ,
Isabel-Clara Simó i assaigs d’ac-
tualitat com No pensis en un ele-
fant!, de George Lakoff.

La nova selecció dels llibres
més venuts d’aquests segells que
ara arriben a les llibreries en un for-
mat més econòmic la formen Es-
coltant Guardiola, de Josep Riera

Font; El meu germà Pol, d’Isabel-
Clara Simó; Allò que vaig estimar,
de Siri Hustvedt; Arthur i George,
de Julian Barnes; Les cendres d’An-
gela, de Frank McCourt; No pen-
sis en un elefant!, de George Lakoff;

El secret de Christine Falls, de Ben-
jamin Black; Walden o la vida als
boscos, de Henry David  Thoreau;
La taca negra, de Salvador Balcells;
El budisme explicat als occidentals,
de Ringu Tulku Rimpotxé.

Portàtil la formen Angle, Cos-
setània, Bromera, Meteora, Símbol,
Base i Viena, i la coordina la co-
mercial Xarxa de Llibres. Segons
Enric Faura, director de Xarxa de
Llibres, la nova col·lecció ha tingut
molt bona acceptació entre el pú-
blic i les llibreries: «les xifres de
vendes són bones i ja s’ha fet al-
guna reedició». I ha permès, afe-
geix Faura, «connectar amb un
sector de públic molt més ampli».
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El segell de butxaca Portàtil
treu al mercat 10 títols nous

Julian Barnes, Siri Hustvedt i Benjamin Black són alguns dels autors
de la col·lecció, impulsada per la manresana Angle i sis editorials més 


EL LLIBRE

EL SECRET DE
CHRISTINE FALLS

AUTOR
Benjamin Black
Traductor: Eduard
Castanyo 

PORTÀTIL.  340 PÀGINES. 10,95 EUROS

EL LLIBRE

ARTHUR I GEORGE 

AUTOR
 Julian Barnes 
Trad: A. Torrescasana  i
Joan Puntí

PORTÀTIL.  529 PÀGINES. 12,95  EUROS

EL LLIBRE

ESCOLTANT
GUARDIOLA

AUTOR
Josep Riera Font 

PORTÀTIL.  384 PÀGINES. 10,95 EUROS

Portàtil la impulsen Angle,
Cossetània, Bromera, Viena,
Meteora, Símbol i Base, i la
coordina Xarxa de Llibres

La nova selecció es posa a la
venda a un preu per llibre que
oscil·la entre els 8,95 i els
12,95 euros

Un escriptor que és contractat
tota la vida per escriure la biogra-
fia d’un personatge conegut és el
tema d’El biògraf, una obra de
Marc Angelet que s’estrena di-
vendres a la Sala Beckett i que té
quatre actors en escena i dotze gra-
vats en vídeo. El biògraf la posa en
escena La Guapa Teatre, una com-
panyia de la qual forma part el
manresà Carles Goñi i que apos-
ta per la investigació de nous llen-
guatges escènics.

El biògraf va sorgir quan Ange-
let llegia una biografia i va co-
mençar a pensar en com aquest
gènere havia canviat amb l’arri-

bada de les noves tecnologies. L’o-
bra respon també a la «petita ob-
sessió» de l’autor per crear situa-
cions dramàtiques «en espais on
l’atenció i la tensió principal estan
fora d’escena». En aquest cas, la
tensió principal és a la pantalla, on
el biògraf observa la vida de la per-
sona rellevant sobre la qual està es-
crivint. Sobre l’escenari, el biò-
graf fa la seva feina, que consisteix
a realitzar una completa biografia
que no es publicarà fins que el per-
sonatge famós mori. El biògraf es
representa fins al 5 de novembre,
de dijous a diumenge. Els dimarts
La Guapa Teatre posarà en escena
una altra obra d’Angelet, Opció B.
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La Guapa Teatre, amb el
manresà Carles Goñi, porta
a la Sala Beckett «El biògraf»

Quan falten tres setmanes per a
l’inici de la catorzena edició de la
Fira Mediterrània de Manresa,
que se celebrarà del 3 al 6 de no-
vembre, ja s’han acreditat més de
700 professionals. El certamen
permetrà veure 121 companyies de
24 nacionalitats que oferiran 263
espectacles i activitats prepara-
des per la factoria d’arrel de la
Mediterrània. Entre aquestes pro-
postes hi ha els romanesos Taraf de
Haïdouks amb la fanfàrria mace-
dònia Kocani Orkestar, el solsoní
Roger Mas amb la cobla Sant Jor-
di, i Quico El Célio, El Noi i El Mut
de Ferreries & el Botifarra.
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Més de 700
professionals ja
s’han acreditat a la
Fira Mediterrània

El director Béla Tarr, un mestre


