
(George Clooney, 2005), pero aquí 
hi ha un periodista disposat a ne- 
dar contracorrent. En un clima 
de repressió del cornunisme, el pe-
riodista Edward Murrow s'en-
fronta a les polítiques corruptes 
del senador McCarthy. Mentres- 

suda o no en rnolt bona part 
grácies al cinema. 

D'OFICI PERIODISTA 
Filmoteca de Catalunya 
Fins al 12 d'abril 
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CANCÓ Javier Krahe 
per J. F. F. 

Krahe és un clássic de Barna-
sants. Enguany torna amb un con-
cert de retrospectiva. Recorrerá 
la seva discografia acompanyat 
de la seva banda, tot fent gala 
d'un toc d'ironia. Músic de culte 
admirat per artistes com Joaquín 
Sabina o Enrique Morente, la 
caneó mordac del cantautor ma-
drileny és un valor segur en 
temps dúctils. Krahe, acompan-
yat del seu grup, oferirá un con-
cert antológic dissabte a la sala 
Luz de Gas de Barcelona. 

Comprar i beure... 
Mas Gourmets 
per JORDI ALBACETE 

La parada de Mas Gourmets, al 
centre comercial L'Illa de Barce-
lona, no és un establiment qual-
sevol. L'Ajuntament li va atorgar 
una menció especial en ocasió 
del premi Barcelona: la millor bo-
tiga del món 2011. 

La prestigiosa parada de mer-
cat destaca per senzilla 1 curiosa-
ment aquesta aparenta amaga 
les claus mes insospitades de 
l'éxit. Des del 1945, el modest ne- 

goci familiar s'ha sabut reinven-
tar, i sempre ha tingut com a 
gula la fórmula espartana d'un 
entrepá de pernil i una copa de 
vi. L'empresa ha aconseguit con- 

vertir-se en una 
cadena amb 14 
establiments a 
Barcelona i Ma- 
drid. La tercera 
generació ha po- 

=i 	sicionat el nego- 
' 	ci en les xarxes 

- 	socials i ha revo- 
lucionat el que 

) 	 envolta els seus 
productes. El 
pernil de Jabu- 
go, la botifarra, 

el formatge i el foie gras són al 
capdavant d'aquesta passarel-la 
gastronómica. 

Mas Gourmets L'Illa Diagonal 
www.masgourmets.com 

El cine i els nois 
de la premsa 
JESÚS ARRAYÁS 

E1 rnestre del periodisme 
Ryszard Kapuscinski va es-
criure que la bondat és es-

sencial per exercir la que va ser la 
seva professió. '1-ot i aixó, hi ha 
estesa una irnatge egoísta deis pe-
riodistes. Tarnbé va dir Kapuscins-
ki que l'art sernpre ha indicat 
quin rurnb prenia el rnón. Es per 
aixó que el cinema ha explicat 
l'evolució del periodisrne. 

L'acabada d'estrenar Filmote-
ca de Catalunya va inaugurar 
ahir, amb una taula rodorra arnb 
.Jaurne Balagueró, .loan Manuel 
Tresserras i Tornás Delclós, el ci-
cle De ofici. periodista arnb rnotiu 
del 25é aniversari del Col-legi de 
Periodistes de Catalunya i arnb 
l'objectiu de reflexionar sobre el 
futur i les amenaces de la 
professió. 

El pilar dernocrátic que pretén 
ser l'intercanvi d'inforrnació i opi-
nions es veu envoltat avui de di-
versos perills, tant tecnológics 
corn polítics. Peró, quina irnatge 
ha donat el cinema del periodis-
me i els periodistes al llarg del 
segle XX? Herois o dolents? Se-
goas Octavi Martí, director ad- 
,junt de la Filmoteca i coordina-
dor del cicle, "depén de les épo-
ques. Alguns s'han venut al millor  

r 

	 tant ha de fer front a pres- 
• sions de la seva cadena i 

deis patrocinadors. 
No és rrornés el poder 

el condieioWaWt del perio-
disme. Les aoves tecnolo-
pies exigeixen als rnitjans 
una oferta basada en la im- 

_ mediatesa. I aixó es veu a 
r RNC (.Jaurne 	Balagueró, 

1 2007). "Es possible comu- 
nicar cense temps per a la 
reflexió?", plan teja Martí. 

Amb les dues últirnes 

:' 	 ~' 
pel-lícules es discuteix la 
capacitat deis rnit,jans per 
construir una opinió públi- 
ca. 	La 	francesa 	Poison 
d'Avril 	(William 	Karel, 
2002) narra com un petit 
incident 	crea 	un 	clima 
d'inseguretat social a tot 
un 	país. 	D'altra 	banda, 

*4. 
"r t 	' Cuando la ciudad duerme 

 ; ~ (Fritz Lang, 1956) presen- 
/ ta "com els grups rnulti- 
' 	 -- media exploten un tema 

per obtenir beneficis per- 

/ 	 ' a sonals". 
"La credibilitat del pe- 

- 	• riodista 	és 	avui 	forja 
baixa i les crítiques a la 

—. relació de premsa i poder 
són generalitzades", resu- 
ineix Martí. La conclusió? 
L'ideal d'herois que es té 

Humphrey Bogart, defensor de la pluralitat a El cuarto poder, de Richard Brooks. d'ells s'ha quedat en una 
irnatge de dolents, meres- 

lao Vajda,1950) reflecteix l'Espan-
ya de la rneitat del segle XX. Martí 
considera que "es dibuixa la reali-
tat d'un país minvat pel franquis-
me". Tarnbé els rnitjans es presen-
ten com a cómplices de la política 
a Buenas noches y buena suerte 

postor i d'altres han estat inco-
rruptibles, peró hi ha una imatge 
dorninant, i no és borra". 

Es d'estranyar l'abséncia en el 
cicle de pel-lícules rnítiques com 
Ciudadano Kane o Primera plana, 
peró Martí té una explicació: 
"Hern volgut projectar un cinema 
que es relacioni arnb els proble-
rnes actuals". El cuarto poder 

La Filmoteca analitza 
el pols i el futur de la 
professió de reporter 
en el món d'avui 

(1952), de Hichard Brooks, presen-
ta la lluita contra la política i 
l'administració per salvar un dia-
ri del seu tancarnent. 1-íumphrey 
Bogart encarna el defensor de la 
pluralitat. La recerca de la veritat 
tarnbé és l'argurnent d'El hombre 
que mató a Libe rty Valance (1962). 
.John Ford marra la história del 
senador Stoddard, convertit en he-
roi després d'acabar amb el ban-
dit Valance. El periodista que se-
gueix el cas decideix rnantenir la 
llegenda, peró Ford dóna llurn a 
la veritat. Séptima página (Ladis- 

Amb esséncia del Carib 
CARMEN DEL VAL 

A questa nit torna al Mercat 
de les Flors la cornpanyia 
Danza Contemporánea de 

Cuba, i arnb un doble programa. 
Avui i derná bailaran Casi, una co- 
reografia del base .Juan Kruz Diaz 
de Garaio Lsnaola, rnentre que 
dissabte i diurnerrge oferiran una 
vetllada formada per tres especta- 
eles: Demo-N/Crazy, del catalá Ra-
fael Bonachela (que ja van bailar 
en aquest rnateix espai escénic el 
2010); Folia, de l'holandés Jan 
Linkens, i Mambo3XX1, creació 
del cuba George Céspedes. 

El grup, nascut el 1959 i ara 
dirigit per Miguel Iglesias Ferrer, 
el formen ballarirrs i bailarines la 
dansa deis quals desprén una 
energía i un dinarnisme rnesclats  

amb l'encant intransferible de sa-
ber cristal-litzar els ritmos afrocu- 
bans i les tendéncies de les esco- 
les de dansa moderna rrord-arneri- 
caries, en especial les de Martha 
Graham, .José Lirnón i Menee Cun-
ningham. 

Arnb rnés de rnig segle de vida, 
l'estil del grup ha anat evolucio- 
nant serse perdre rnai l'esséncia 
caribenya. Sota aquesta prernissa, 
en la visita de fa dos anys, la com- 
panyia Danza Contemporánea de 
Cuba va fer que el públic s'alcés 
de la butaca. 

El programa que ara presenta 
és un deis més interessants. Es 
especial la coreografía que propo-
sa Díaz de Garaio Esnaola, baharí, 
coreógraf i compositor musical 
que ha treballat en els tres ámbits  

amb la brillant coreógrafa ale- 
manga Sasha Waltz. A Casi, la 
direcció musical del qual també 
firma, mostra un recorregut a tra-
vés deis desitjos, sornnis i decep-
cions de l'ésser humá. Es un treba- 
11 íntirn i personal que el 
coreógraf va crear especialment 
per a aquest grup. 

En el segon programa, a rnés 
de laja citada coreografía de Bo-
nachela, Derno-N/Crazy, la com- 
panyia Danza Contemporánea de 
Cuba bailará Folia, una intensa i 
bella coreografía de .Jan Linkens 
arnb música de Gaucelrn Faidit, 
Antonio Martin i Graerne Koeh- 
ne. Es una peca que celebra l'ale-
gria de viure i que presenta un 
hipnótic treball coral en qué es 
fon el gest del ball europeu arnb la  

sensualitat de la dansa cubana. El 
programa clourá arnb Mam-
bo3XXI, obra firmada pel cubá 
Céspedes amb la col-laboració 
deis rnateixos ballarirrs. Divertida 
i dinámica, és una proposta que 
realKa el virtuosisrne de l'elenc 
rnasculí, que mostra aquí urrs sal- 

ts impactants i uns girs impossi- 
bles. 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
DE CUBA 
De I'i al 4 de maro 
Mercat de les Flors 
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