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Recomanem...
TEATRE Jo mai
per P. M.

A
gitar la pupil·la amb tèc-
niques i moviments
cinematogràfics in-

usuals, sacsejar la vista de les
pautes lineals del cinema co-
mercial “que arrasa amb tota
biodiversitat i anul·la el pensa-
ment independent alimentant
un mercat que tendeix a con-
vertir qualsevol manifestació
cultural en pur entreteni-
ment”. Així defensa Carolina
López, directora de Xcèntric, la
programació de cinema experi-
mental, d’assaig i documental
creatiu organitzada pel Centre
de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB). Des de fa 13
anys, Xcèntric dedica una pan-
talla estable a aquells artistes
que modelen els fotogrames
com argila i “que consideren el
cinema un laboratori de crea-
ció lliure”.

Pel 2014, el punt de
connexió de la programació hí-
brida de Xcèntric és l’exposició
del CCCBMetamorfosis, dedica-
da als cineastes Starewicht,
Švankmajer i als germans
Quay, que s’estrenarà a final
d’abril, tot i que les sessions de
cinema experimental —la majo-
ria inèdit— de gener, febrer i
març es vincularan de manera
més lliure i interpretativa al te-
ma de l’exposició.

Les funcions inaugurals d’a-

vui i demà estaran dedicades a
la filmografia d’Antoni Pinent,
antic programador de Xcèn-
tric, que ara torna com a autor
per presentar el repàs de les
seves obres. Es tracta d’“un ci-
nema que reflexiona sobre el
seu propi mitjà i que destaca
internacionalment per haver
desenvolupat la tècnica polyfra-
me, sense càmera i d’apropia-
ció”, explica López. Pinent tre-
balla directament, sobre el su-
port fragmentant amb tisores,

els fotogrames de diferents
pel·lícules i els tornarà a en-
ganxar manualment. López ha
detectat que “avui dia creix el
gust per la creació d’un cinema
tangible i el desig de tornar a
tocar la matèria”. I d’experi-
mentar amb ella, com en el cas
dels contemporanis João Ma-
ria Gusmão i Pedro Paiva, reali-
tzadors de pel·lícules mudes en
16 i 35 mm. O del jove gallec
Lois Patiño, considerat “un pin-
tor del paisatge”.

Cada dijous a les 20 h i diu-

menge a les 18.30 h, al CCCB, a
un preu de quatre euros per
entrada, uns 190 espectadors
seran guiats —amb xerrades i
presentacions— dins de l’intri-
cat món d’autors avantguardis-
tes de diferents èpoques, com
ara Arthur Lipsett, Ute Au-
rand, Marie Menken, Robert
Gardner, Robert Fulton o Shir-
ley Clarke: creadors d’un cine-
ma sense límits ni restriccions
dictades pel mercat, visionaris
i atrevits inventors de noves
tècniques que inciten a la

reflexió i a la creació lliure. Un
cinema que encén bombetes.
Així ho ha fet el cineasta Juan
Bufill, recorda López, que un
cop deixades de banda les
creacions cinematogràfiques,
va retrobar la inspiració des-
prés d’haver assistit a la progra-
mació de Xcèntric.

Els artistes del
fotograma

CINEMA The Wall
per J. A.

XCÈNTRIC
Del 9 de gener fins al juny
Auditori del Centre de Cultura
Contemporània (CCCB)

La programació de
cinema experimental
i assaig arrenca avui
al CCCB

L
a Seca Espai Brossa obre
les portes del 15 al 26 de
gener a un cicle de dansa

contemporània que exhibirà les
tendències més avantguardistes
d’aquest gènere. S’oferiran qua-
tre originals i versàtils especta-
cles internacionals que parlen
sobre el món d’avui i que denun-
cien una cultura incòmoda,
amorfa, narcisista i plastificada.
Una ocasió única per copsar la
realitat dels joves creadors. El
cicle arrencarà amb l’espectacle
Bathroom Symphony de Vero
Cendoya, que es ballarà el 15 i 16
de gener. Es tracta d’una peça

interpretada per cinc ballarins
que ret homenatge als llocs ín-
tims que l’ésser humà tria per

tallar-se les ungles
o suïcidar-se.

El seguirà del 17
al 19 gener Elegant-
ly Wasted de Nadi-
ne Gerspacher, una
opereta de teatre fí-
sic sobre la quoti-
dianitat d’una diva
en decadència. A
través d’una posa-
da en escena tra-
gicòmica, l’especta-
dor s’endinsa en els
sentiments ocults

de la protagonista.
El 22 i 23 de gener s’oferirà

Fils (yo solo quiero coserme los

ojos) dirigit i interpretat per Ve-
ro Cendoya, que posa en movi-
ment l’imaginari poètic de la
Princesa Inca.

Tancarà el cicle Nipples
Theory de Katia Benbelkacem,
un divertit i àcid homenatge a la
més bleda de totes les bledes:
Barbie. És la història de les do-
nes que ja no volen respondre
als dictats estètics de la societat.
Aquest espectacle es podrà
veure del 24 al 26 de gener.

Fotograma de la pel·lícula 21-87, d’Arthur Lipsett (1964)

JOAN I RICARD LAMOTE
DE GRIGNON
Banda Municipal de Barcelona
Columna Música. 10 euros

EDUARD INIESTA
Escampa la boira
Temps Record
10 euros

PAU CASALS
Obres per a violoncel i piano
Lluís Claret, Gerard Pastor
Violoncel·listes de Barcelona

MAZONI
Sacrifiqueu la princesa
Bankrobber
10 euros

BORN EN DANSA
Del 15 al 26 de gener
La Seca Espai Brossa

Trenta-dos anys després de la se-
va estrena l’any 1982, Pink Floyd
The Wall (El mur) torna per rees-
trenar-se durant una setmana als
cinemes Verdi. A partir del diven-
dres i durant set dies, es podrà
veure la pel·lícula dirigida per
Alan Parker basada en l’històric
àlbum dels Pink Floyd i amb guió
escrit pel vocalista Roger Waters.
En el film, Pink (Bob Geldof), ico-
na del rock-and-roll aïllat del
món, evoca els records i fantas-
mes de la seva vida.

La brillant mú-
sica de Ricard
Lamote de
Grignon cen-
tra el primer
disc que la

Banda Municipal grava sota la
batuta del seu titular, Salvador
Brotons. El programa inclou una
peça del seu pare, Joan Lamote
de Grignon, i ofereix inspirades
versions de la popular Fantasia
sobre motius del mestre José
Serrano i de refinades peces
com Boires i el ballet infantil
Somnis.— Javier Pérez Senz

Eduard Inies-
ta és un d’a-
quells perso-
natges a qui
cal redesco-
brir constant-

ment. L’última entrega del guitar-
rista, llaütista, compositor i can-
tant barceloní es compon de dot-
ze temes tremendament perso-
nals, intimistes, quotidians, carre-
gats d’una proximitat optimisma i
contagiosa. Un disc que, tant per
la paraula com pel superb embol-
call sonor, atrapa a la primera
audició.— Miquel Jurado

Lluís Cla-
ret, violon-
cel, i Ge-
rard Pas-
tor, piano,
i n t e rp re -

ten obres breus per a violoncel
i piano de Pau Casals. S’hi in-
clouen cinc peces de joventut
que s’enregistren ara per prime-
ra vegada i una peça més tarda-
na, Poème, de 1935. El disc es
completa amb dues sardanes
per a conjunt de violoncels: Sar-
dana de Sant Fèlix i Sant Martí
del Canigó.— Xavier Pujol

Després
d’aplicar-
se al pop
r o c k
amb pre-
d o m i -
nança de
g u i t a -

rres, Mazoni es tira a la piscina. El
seu nou treball destaca per l’acce-
nt melòdic i per arranjaments i
instrumentació electrònics. I no
és un disc electrònic, és un disc
on les melodies suren sobre un
matalàs electrònic que no gira
l’esquena a peces tradicionals de
Mazoni.— Luis Hidalgo

Nascuts per dansar

Jo mai, d’Iván Morales, és una
peça políticament incorrecta,
transgressora i propera al
públic. Morales duu a l’escenari
la vida de cinc joves que no ho
tenen gens fàcil. Quatre nois i
una noia que s’enfronten a la
violència i a les contradiccions
d’una societat injusta. L’especta-
cle es podrà veure al Teatre Lliu-
re de Gràcia del 15 de gener al 2
de febrer.

Anna Garbus

Novetats

Imatge de Nipples Theory.

Carmen del Val


