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■ Cine Low Cost estudia el fenomen
del nou cinema de baix pressupost

Davant de l’alarma del món del cinema, Cine Low
Cost reivindica a partir d’avui i durant quatre dies el
nou cinema de baix pressupost a l’Arts Santa Mòni-
ca. Les jornades examinen el panorama que sor-
geix de les retallades, els nous canals de distribu-
ció i la tecnologia digital a través de xerrades i pro-
jeccions de títols claus del nou cine indie com Dia-
mond flash. Inclou l’estrena dels nou curts d’Isaki
Lacuesta i Carlos Vermut i convidats com Joaquín
Reyes, Nacho Vigalondo i Santiago Lorenzo.

■ Pérez Cruz, Perejaume i Gonzalo
Suárez, premis Terenci Moix

La cantant Sílvia Pérez Cruz, el poeta Perejaume i
el cineasta i escriptor Gonzalo Suárez són alguns
dels guardonats del Premi Internacional Terenci
Moix, que es lliura el 27 de setembre i té una dota-
ció simbòlica d’1 euro. Altres guanyadors són Juli-
ette Gréco, Maruja Torres, Wajdi Mouawad, Sami
Naïr, Laurent Binet, Tamara Rojo i Javier Marías.

■ Txarango i Els Amics de les Arts
actuaran al Festival Altaveu

La 24a edició del Festival Altaveu, que se celebra-
rà a Sant Boi de Llobregat del 6 al 8 de setembre,
ja té cartell. L’encapçalen Els Amics de les Arts i
Txarango, i també inclou les actuacions de Las Mi-
gas, Mendetz, Manos de Topo i el britànic Darren
Hayman (ex-Hefner) i The Whip, entre d’altres.

■ Un pòster de ‘Metropolis’ es podria
subhastar per 1 milió de dòlars

Un dels quatre pòsters
originals que existeixen
del film de Fritz Lang Me-
tropolis podria sortir a
subhasta pròximament,
després que un jutjat de
Los Angeles l’hagi confis-
cat al seu propietari. Se-
gons estimacions, el preu
podria arribar a 1 milió de
dòlars (801.449 euros).

✔ L’ARA ESTRENA EL NOU VIDEOCLIP DELS
PULPOPOP Els PulpoPop ja tenen el
videoclip del tema No-me-la-puc-treure-del-
cap, del seu primer àlbum Cuit, fet en stop
motion amb 20 quilos de plastilina i a partir
de 2.000 fotografies.

✔ AVANÇAMENT DE SITGES 2012 El Sitges
Festival Internacional de Cinema Fantàstic
de Catalunya anuncia avui els primers títols
de la programació de l’edició del 2012, que
enguany té la fi del món com a fil conductor.
A partir del migdia revelarem a l’Ara.cat el
primer tast del Sitges més apocalíptic.

i més a l’
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Robert Wilson vesteix la
música de Debussy al Liceu

El minimalista muntatge de Robert
Wilson per a l’òpera Pelléas et Mé-
lisande de Debussy arriba demà al
Liceu. Seran sis funcions protago-
nitzades per la soprano María Bayo
i el tenor Jean-Sébastien Bou.

Per fer la Mélisande imaginada
per Wilson, la soprano navarresa
María Bayo reconeix que s’ha trobat
amb un espai que no coneixia. “He
hagut de dominar el cos amb una
disciplina propera a la dansa, a la
qual no estem acostumats els can-
tants d’òpera”, diu Bayo. “Cada gest
té una coreografia, i és un treball
molt difícil perquè s’han de trobar
moviments que siguin naturals. Pe-
rò ha sigut una feina molt enriqui-
dora perquè mai no havia treballat
amb el meu cos d’aquesta manera”,
explica la soprano sobre una inter-
pretació que ha de mostrar el joc de
contraris que persegueix la posada
en escena.

Pelléas et Mélisande parteix d’un
poema de Maurice Maeterlink del

1892 que explica l’amor entre Pe-
lléas, que al Liceu interpreta Jean-
Sébastien Bou, i Mélisande, la dona
del seu germà. A diferència de les
òperes veristes, aquí no importa
tant l’embolcall argumental com la
complexitat dels sentiments. Tot i
la influència de Wagner, Debussy va
escriure una música única que, se-
gons Michael Boder, en comptes de
donar respostes, com fa la música
alemanya, planteja preguntes.
“Wagner ens arriba com una gran
màquina, mentre que Debussy és
com un jardí, una porta que has
d’obrir per descobrir què hi ha”.

Debussy va estrenar Pelléas et
Mélisande a París el 1902, i encara
avui conserva la seva condició
d’obra única.e

XAVIER CERVANTES
BARCELONA. La convulsa successió
d’esdeveniments que ha viscut el Li-
ceu va estar punt de fer caure de la
programació Pelléas et Mélisande.
El conflicte entre la direcció i els
treballadors del teatre de la Rambla
continua obert, però la retirada de
l’ERO temporal va permetre que
demà comencin les sis úniques re-
presentacions d’una de les òperes
“més meravelloses de la història”,
segons Michael Boder, el director
de l’Orquestra Simfònica del Liceu.

El muntatge de l’obra de Claude
Debussy que arriba al Liceu amb la
col·laboració del Teatro Real de Ma-
drid és el mateix que es va estrenar
a Salzburg l’any 1997, amb direcció
escènica del nord-americà Robert
Wilson, que defensa que la seva fei-
na és essencialment “formal”.
“Prenc distància respecte a la histò-
ria perquè això deixa espai perquè el
públic reflexioni”, argumenta el di-
rector escènic.

Una obra plena de contraris
La posada en escena, que pot recor-
dar el teatre kabuki japonès, dema-
na que els intèrprets treballin amb
el cos seguint una coreografia mini-
malista, lluny del verisme, i que al-
hora transmeti l’ambigüitat emoci-
onal de l’òpera de Debussy. “Per mi
Pelléas et Mélisande és una obra ple-
na de contraris: la llum i la foscor,
la lleugeresa i el pes, la proximitat i
la llunyania. El repte és aconseguir
que els moments foscos tinguin
llum”, diu Wilson.

Robert Wilson, María Bayo i Michael Boder durant la presentació a
Barcelona de les representacions de Pelléas et Mélisande. CRISTINA CALDERER

La soprano María Bayo protagonitza ‘Pelléas et Mélisande’

‘Sàpiens’ treu a la llum la llista negra del franquisme
ARA

BARCELONA. Artistes, empresaris,
demòcrates, comunistes, sindicalis-
tes, estudiants... Tots eren sospito-
sos per a la dictadura franquista,
dignes de figurar a les llistes negres
de la policia. Avui la revista Sàpiens
treu a la llum en exclusiva la llista
policial més extensa i detallada que
s’ha pogut trobar mai a Catalunya,
una radiografia de l’oposició al rè-
gim, gairebé un qui és qui de la mi-
litància clandestina en un dels mo-
ments més tensos de la dictadura:
l’estat d’excepció del 1969.

En un reportatge de Sònia Casas
Codinach, Sàpiens revela avui els
462 noms de les vuit llistes localit-
zades a l’arxiu del Govern Civil de
Barcelona pel jove historiador Al-

bert Planas, que, juntament amb
Andreu Mayayo, ha assessorat Ca-
sas en l’article. Molts dels noms de
les llistes són de persones que van
ser jutjades pel Tribunal d’Ordre
Públic, com ara José Luis López Bu-
lla, sindicalista resident a Mataró i
exdirigent de CCOO, que explica a
Sàpiens que el dia que es va declarar
l’estat d’excepció era a Madrid pel
judici de la seva primera detenció.
En total li va tocar viure fins a divuit
detencions.

Moltes de les persones que figu-
ren a la llista no necessiten presen-
tació: Jordi Pujol Soley, Jordi Solé
Tura, Miquel Roca Junyent, Maria
Aurèlia Capmany, Salvador Espriu,
Pere Portabella, Manuel de Pedro-
lo, José Agustín Goytisolo, Antoni
Tàpies, Joan Brossa, Oriol Bohigas

i un llarg etcètera. N’hi ha moltes
sense perfil públic i, evidentment,
tots els noms estan escrits en cas-
tellà. Al costat del nom hi figura una
ideologia adscrita: català-separatis-
ta, comunista, democratacristià... El
terme socialista hi apareix poc, pe-
rò. Una altra curiositat són les ab-
sències: no hi ha rastre de noms
destacats com Heribert Barrera i
Pasqual Maragall.

Sàpiens retrata el moment con-
vuls que es vivia a Catalunya quan
es va redactar la llista, i entrevista
diferents personalitats que hi figu-
ren, entre les quals hi ha el conse-
ller d’Economia i Finances, Andreu
Mas-Colell; l’empresari i promotor
Josep Espar Ticó; l’excapellà i po-
lític Frederic Prieto, i l’advocada
laboralista Montserrat Avilés.e
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