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La Factoria d’Arts Escèni-
ques, de Banyoles, demà, i
la sala La Planeta de Giro-
na, el dia 10 de juny, seran
el marc en què es faran les
funcions del cicle Bravo!,
que formen les set propos-
tes del projecte Escenaris

Especials, en què el teatre
és una eina d’observació i
intervenció psicològica.
Els alumnes d’aquest pro-
jecte, sota la direcció de
Clàudia Cedó, han treba-
llat fins a set obres de tea-
tre amb la preparació de
les quals han pogut treba-
llar aspectes psicosocials
com ara l’autoestima, l’ex-

pressió de les emocions,
les habilitats socials, la me-
mòria, l’empatia, la moti-
vació i les capacitats cogni-
tives. En total han treba-
llat els espectacles els
alumnes de set centres
que han pensat la idea,
han escrit el guió, han
construït l’escenografia,
han buscat el vestuari, han

assajat les escenes i, final-
ment, les mostraran al pú-
blic. Demà, a Banyoles, es
veuran Somiatruites
(Fundació Estany, 16 h),
No és més ric el qui més té
(16.40 h, Coiet), Els úl-
tims 10 dies de Norman
Foster (17.20 h, Fundació
Mas Casadevall), La gua-
pa i el monstre (18 h, Fun-
dació Montilivi) i Injust
(Associació Canaan). El 10
de juny, a La Planeta, tot el
matí (de 10 a 14 h), a més
d’aquests espectacles,
també s’hi podran veure
La princesa enamorada
(CEE Palau) i La frontera
(CEE Ventijol). ■

Redacció
GIRONA

Banyoles i Girona,
escenaris especials

Un assaig d’un grup del projecte Escenaris Especials, a
La Factoria. Al fons, la directora, Clàudia Cedó ■ EL PUNT

Hi havia expectació a Ca-
nes pel que fa a Cosmopo-
lis, la pel·lícula de David
Cronenberg que adapta la
novel·la homònima de
Don DeLillo en què un jove
multimilionari (un noi po-
drit de diners, però en pro-
cés d’arruïnar-se) transita
dificultosament en limusi-
na per Manhattan durant
un dia en què el president
dels EUA visita Nova York.
Tal expectació era en part
deguda al fet que, amb al-
gunes excepcions, la pre-
sent edició s’ha caracterit-
zat per una mitjania poc
excitant que mesura el ni-
vell de l’actual collita cine-
matogràfica: si Canes flui-
xeja, s’ha de confiar que
l’any vinent sigui millor.

L’expectació, en tot cas,
no ha jugat a favor de la bo-
na recepció de Cosmopo-
lis. Tampoc hi ha ajudat
una certa fatiga mental,
tot i que fa una mica de
vergonya dir-ho. A aques-
tes altures d’un festival
tan llarg com Canes, amb
moltes pel·lícules al darre-
re que dificulten la capaci-
tat de mirar i de pensar les
noves imatges, els films
ens deceben o els especta-
dors decebem els films?
Potser la nostra mirada,
més que estar decebuda,
és decebedora i injusta.

El cas és que ahir a Ca-
nes era possible compartir
el sentiment que potser

ens caldrà reveure Cos-
mopolis per intentar en-
trar dins de la limusina en
què Robert Pattinson
(l’Edward Cullen de la sa-
ga Crepuscle i, en aquest
cas, d’una altra mena de
vampir) travessa Manhat-
tan per arribar on és el seu
barber. A la limusina hi en-
tren diversos personatges
(interpretats per Juliette

Binoche, amb un paper re-
duït al mínim, Mathieu
Amalric, Samantha Mor-
ton, entre altres) sigui per
negocis o per al plaer d’a-
quest jove multimilionari
capriciós, amoral i des-
afectat que juga amb la se-
va fortuna, però que, de
fet, sobretot juga amb els
altres sense que li impor-
tin. Com el capitalisme en

crisi al qual representa. El
cas és que Cronenberg
sembla filmar amb un cert
desmenjament la jornada
d’aquest cadell de les altes
finances.

Suspens i desesperança
Tanmateix, com és propi
del cineasta, hi ha alguna
cosa d’inquietant que so-
bretot es manifesta al final

amb l’aparició de Paul Gia-
cometti. El film es tanca
deixant alguna cosa en sus-
pens, a diferència de l’altra
proposta presentada ahir a
la secció oficial, V Tumane
/ Dins la boira, de l’ucra-
ïnès Sergei Loznitsa, que
sembla no poder evitar re-
marcar una desesperança
que, amb una actitud més
nihilista i deshumanitza-

da, ja és a My joy, la seva
pel·lícula anterior, presen-
tada fa dos anys a Canes.

És una llàstima que,
quan la boira s’escampa ab-
solutament per la imatge,
hi hagi un detall (un so) fi-
nal massa explícit en
aquest notable film sobre
l’elecció moral en circums-

tàncies extremes que sem-
blen posar en qüestió la ma-
teixa possibilitat de la mo-
ral. Loznitsa, però, apunta
que sempre hi pot haver
elecció moral. El film plan-
teja una situació en el con-
text de l’ocupació nazi
d’Ucraïna a la Segona
Guerra Mundial: uns mem-
bres de la resistència acu-
sen un home d’haver dela-
tat uns companys. Però
aquest home, al qual no
creu ningú, encarna la re-
sistència moral. I també
semblar encarnar la huma-
nitat carregant amb el seu
dolor i, de manera literal,
els seus morts. ■

Vampir en limusina
‘Cosmopolis’, adaptació de David Cronenberg de la novel·la de Don DeLillo, es rep
amb molta fredor en la recta final del Festival de Canes, que es clausura demà
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El director David Cronenberg i l’actor Robert Pattinson durant la sessió de fotografies de la pel·lícula ‘Cosmopolis’, ahir a
Canes ■ ERIC GAILLARD / REUTERS
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sembla filmar
amb cert
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