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CINEMA

El Festival D’A pren la
temperatura del cinema

d’autor internacional

La cinefília catalana està d’enhora-
bona. El Festival D’A arriba a la
tercera edició amb un programa
ambiciós en què destaquen els
nous films de Kiarostami, Gondry,
Winterbottom i Baumbach.

Lygizos amb Boy eating the bird’s
food, el retrat cru de la marginalitat
emergent en el si d’una Europa ben-
estant de la suïssa Sister, d’Ursula
Meier, i el rigor i la personalitat de
Simon Killer, un cinema indie nord-
americà que no passa per Sundance.
I, per descomptat, algunes joies in-
èdites d’autors consagrats que sa-
ben com reinventar-se: Abbas Kia-
rostami a Like someone in love, Mi-
chael Winterbottom a Everyday,
Michel Gondry a The we and the I i
Noah Baumbach a Frances Ha.

Des de Romania fins a Catalunya
Enguany, la retrospectiva del D’A és
doble: d’una banda està dedicada a
l’últim cinema romanès, punta de
llança del cinema europeu disposat
a explorar les contradiccions de la
societat, i de l’altra al seu director
més conegut, Cristian Mungiu, l’au-
tor de 4 mesos, 3 setmanes i 2 dies,
convidat d’honor del festival.

El D’A també rescata el cinema
català independent més arriscat de
la temporada: la premiada Otel·lo,
d’Hammudi al-Rahmoun Font;
l’original fals diari filmat The Juan
Bushwick Diaries, de David Gutiér-
rez; l’estranyament inèdita La lapi-
dation de Saint Étienne, de Pere Vi-
là, i l’excel·lent La plaga, de Neus
Ballús, que tancarà el festival.e

XAVI SERRA

BARCELONA. El cinema d’autor tor-
na a agafar protagonisme. Consoli-
dat en només tres edicions com el
festival català de referència per
prendre la temperatura al cinema
contemporani, el D’A arrenca
aquest vespre una edició més curta
que l’anterior i tanmateix més in-
tensa: de les nou jornades del 2012
passa a tenir-ne set, però dels 59 tí-
tols passa als 67. El secret de la con-
centració és la incorporació de dues
noves pantalles al CCCB, que se su-
men a les habituals dels cinemes
Aribau Club i la Filmoteca.

La programació continua sent el
seu gran actiu. Comandat per Car-
los R. Ríos, l’equip forjat en l’enyo-
rat BAFF i el cicle Ambigú presen-
ta una programació que comprèn
les principals derives del cinema
d’autor actual: els brots de talent
sorgits en països esclafats per la cri-
si que representen el portuguès
João Pedro Rodrigues amb A última
vez que vi Macau i el grec Ektoras

Rin Takanashi és una jove prostituta que travessa Tòquio de nit en el nou film del
director iranià Abbas Kiarostami, Like someone in love. FESTIVAL D’A

Les últimes obres de Kiarostami, Gondry
i Winterbottom es presenten a la mostra

Un pòquer d’asos
● ‘Like someone in love’
Titulat com el famós estàndard de
jazz, que sona en versió d’Ella Fitz-
gerald, el film d’Abbas Kiarostami
–disfressat d’Ozu postmodern– és
un exquisit i fluid viatge d’unes àni-
mes solitàries a través de les falses
aparences de la nit de Tòquio.
● ‘The we and the I’
Com a Block party, el francès Mi-
chel Gondry treu l’Spike Lee que
porta a dins per aproximar-se en
clau naturalista i gamberra –i sen-
se sortir de l’autobús que els por-
ta a casa– a l’adolescència en estat
salvatge d’uns nois del Bronx.

● ‘Sister’
Un nen malviu gràcies als petits
furts que comet en unes luxoses
pistes d’esquí. Ursula Meier es re-
vela com a alumna avantatjada dels
Dardenne en aquesta terrible his-
tòria d’abandó i supervivència pre-
miada amb l’Ós de Plata a Berlín.
● ‘Frances Ha’
Noah Baumbach dirigeix, sí, però
Greta Gerwig és qui escriu i prota-
gonitza aquesta fresca i vibrant co-
mèdia sobre la pèrdua i l’amistat,
sobre el conflicte entre les ambici-
ons i la realitat, una de les sensaci-
ons del nou cinema indie americà.

Apostes

Concentrat
El festival té
dues jornades
menys, però
el nombre
de films passa
de 59 a 67

ARTS ESCÈNIQUES

El festival Grec sacrificarà la infraestructura per mantenir l’oferta
El Grec s’inaugurarà el 30 de juny
amb una festa popular. L’epicentre
serà a Montjuïc, però, amb un 10%
menys de pressupost, no s’hi ins-
tal·laran carpes. El cartell inclourà
un festival dedicat a la canalla.

LAURA SERRA

BARCELONA. El segon festival Grec
de Barcelona que dirigirà Ramon
Simó arrencarà el 30 de juny al ves-
pre, una altra vegada amb una fes-
ta popular i gratuïta, aquest any si-
tuada a l’avinguda Maria Cristina.
La muntanya de Montjuïc i els seus
teatres tornaran a ser epicentre del
certamen –un dels fets distintius
que va instaurar Simó l’edició pas-
sada–, després que l’Ajuntament fes
una aportació extraordinària per
evitar l’ERO i el tancament del Tea-
tre Lliure durant l’estiu. Malgrat ai-
xò, el Grec patirà una retallada pres-
supostària del 10% (es queda en 3,2
milions), cosa que ha obligat la di-
recció a prendre decisions dràsti-
ques. Una és no instal·lar les dues
carpes que l’any passat servien de

hub i de pista de circ, una renúncia
que s’espera que tingui marxa enre-
re. “Hem decidit gastar menys en
ferro i més en art, hem optimitzat
recursos perquè el programa artís-
tic no se’n ressenti”, va dir Simó. El
hub serà el Mercat de les Flors.

Pel que fa a continguts, ahir el di-
rector va anunciar que el festival
“mantindrà l’oferta de l’any passat”
–comptarà amb uns 66 espectacles
i activitats, mentre que l’any passat
n’hi havia vora la setantena– i els
mateixos objectius. Això vol dir:
“Fer que la cultura de més qualitat
sigui accessible a tothom i entendre
que el Grec és un festival de creació
i internacional”. El que no mantin-
drà al 100%, però, és la voluntat que
totes les obres programades siguin
d’autors contemporanis: “Com que
el Grec és l’únic lloc on el públic pot
veure companyies internacionals,
tenim una nova responsabilitat, i hi
pot haver algun Shakespeare”, va
apuntar el director.

Tot i que no va revelar el gruix de
la programació, sí que va donar pis-
tes quan va informar dels especta-

La companyia australiana Circa obrirà el festival
Grec amb l’espectacle Opus. ICUB

cles que passaran pel teatre Grec. La
companyia de circ australiana Cir-
ca l’inaugurarà l’1 de juliol amb una
obra que barreja acrobàcies i músi-
ca de Xostakóvitx. Com a grans
noms, hi passaran el coreògraf Sidi
Larbi Cherkaoui; Josep Maria Pou
dirigint Fuegos, de Marguerite
Yourcenar, amb Carmen Machi i
Cayetana Guillén-Cuervo; la músi-
ca de Diego el Cigala, de Buika, de
Kiko Veneno i de Wynton Marsalis.

Nova creació i cartell infantil
Una de les novetats és que el Grec
uneix forces amb el festival Mini-
Barcelona i crea la marca MiniGrec,
que acull 13 espectacles en 7 sales de
la ciutat on fan muntatges familiars.

La meitat de la seixantena d’es-
pectacles del cartell seran copro-
duccions amb partners nacionals i
internacionals. Com l’any passat, el
festival programarà teatre adult en
quatre sales de la ciutat (Beckett,
Muntaner, Poliorama, Romea) i hi
afegirà nous socis en algunes activi-
tats, com l’antic teatre del CCCB, la
Nau Ivanow i l’Antic Teatre.e


