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Un magnífic 
espectacle  

al servei del 
maniqueisme

TEATRE

‘The fountainhead (La deu)’  
TEATRE LLIURE 22 DE JULIOL 

Per què? Aquesta és la gran 
pregunta que deixa sense 
resposta Ivo van Hove. 
L’adaptació que ha fet de 
The fountainhead d’Ayn 

Rand és un espectacle formidable. 
Però per què aquest títol? Tota la po-
tència del programa creatiu de la To-
neelgroep Amsterdam es veu en 
aquest immens espai que –en una pri-
mera contradicció amb la filosofia de 
l’autora i amb la defensa que fa de la 
individualitat– celebra el treball 
col·lectiu, la participació en viu de to-
tes les parts implicades en la cons-
trucció d’un muntatge. Suma de ta-
lents per posar-se al servei d’un llibre 
que desplega un pensament mani-
queu que s’ensorra quan surt de l’es-
tricta reflexió sobre la independència 
de l’artista i s’expandeix en un axio-
ma sobre com articular la societat. 

Sense sortir de l’estructura narra-
tiva original del llibre, Van Hove treu 
certa importància al protagonista, 
l’arquitecte Howard Roarks, el crea-
dor compromès només amb la seva 
obra. Aquest espai l’ocupa el minuci-
ós seguiment de la relació que s’esta-
bleix entre l’arquitecte i Dominique 
Francon, la protagonista femenina. 
Una història d’amor que faria salivar 
els exegetes del marquès de Sade o 
Sigmund Freud.  

És en el terreny de la passió –o la 
seva carència o inhibició– on el 
muntatge exhibeix les millors ar-
mes, les imatges i solucions esceno-
gràfiques més impactants. Aquí és 
on el director s’ha sentit més còmo-
de i on els intèrprets (extraordina-
ris Hans Kesting, Ramsey Nasr, Ha-
lina Reijn i Aus Greidanus) arriben 
a autèntics cims en el control o des-
control de les emocions, amb aquell 
estil tan propi de la companyia de 
transformar l’aparent fredor en un 
metall incandescent que crema i 
deixa empremta.e
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Isona Passola elogia la resistència

sa nostra pel·lícules com La plaga, 
10.000 km, Ciutat morta, Història de 
la meva mort, La por i Món petit, 
projectes valents que tiren en-
davant perquè els cineastes hi 
creuen.  
       A la festa, celebrada amb 
glamur informal a la terras-
sa d’uns amfitrions que al-
guns ja consideren una de-
legació de la conselleria de 
Cultura, el cinema català va 
atorgar el premi Pepón Co-
rominas al barceloní Ham-
mudi Al-Rahmoun Font, direc-
tor de la pel·lícula Otel·lo. El jurat 
ha volgut reconèixer “el naixement 
d’un nou talent en el món audiovisu-

al català”, al qual atribueix tot un 
seguit de qualitats: “passió, 
risc, talent, joc, complicitat, 

inquietud, sorpresa i creati-
vitat”. Aquestes qualitats 

les va subscriure Passola 
en un discurs breu en 
què va repartir basto-
nades al ministeri de 
Cultura perquè no ha 
aprovat una llei de me-

cenatge. I com que no es 
pot viure del passat, s’hi 

va projectar un vídeo per 
informar de 50 noves pro-

duccions audiovisuals. “L’any 
que ve serà millor!”, va exclamar 
Passola. e

01. Hammudi Al-Rahmoun Font. 02. Isona Passola i el director Albert Solé. PERE VIRGILI

Hammudi Al-Rahmoun Font rep el premi Pepón Coromina per ‘Otel·lo’

FESTA DEL CINEMA CATALÀ

“Sis anys celebrant els èxits del ci-
nema català” és un lema per ani-
mar-se en temps d’incertesa. L’op-
timisme que no falti, malgrat els es-
tralls de la crisi i els bastons insti-
tucionals a les rodes de la indústria 
audiovisual. Aquest és l’esperit que 
mou la festa d’estiu que organitza 
l’Acadèmia del Cinema Català, que 
ahir va aplegar unes 500 persones a 
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de 
Barcelona.  

“Malgrat tot hem resistit”, va dir 
la presidenta de l’Acadèmia, Isona 
Passola, que va aprofitar la presèn-
cia d’uns miquelets à la 1714 per re-
matar la metàfora de “la resistèn-
cia del sector”, i la del conseller de 
Cultura, Ferran Mascarell, per 
agrair-li públicament la creació de 
“la taxa de connectivitat que farà 
que el cinema es pugui nodrir de 
fons” provinents de les operadores 
telefòniques. “És una bona notícia”, 
va dir Passola amb entuasiame i in-
tentant fer-se sentir entre el xivar-
ri dels convidats a la festa.  

La gala dels Gaudí, l’1 de febrer 
La presidenta, que també va anun-
ciar que la gala de lliurament dels 
premis Gaudí serà l’1 de febrer, va 
tancar un acte conduït per l’actriu 
Marta Torné que va servir per re-
cordar els 112 premis que han rebut 
35 films catalans fora de Catalunya 
en l’últim any. I potser sí que hi ha 
raons per estar satisfet pels reconei-
xements que han rebut fora de ca-
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FiraTàrrega es llança a la 
producció pròpia i a la festa

jectes que han rebut el suport (ma-
joritàriament en espècies) de la fira: 
companyies com Animal Religion, 
Collado-Van Hoestenberghe, Kam-
chàtka, Obskené i Les filles Föllen 
estrenaran a Tàrrega. Dues de les 
novetats d’aquesta edició són les 
seccions Ondara Park –que reuni-
rà espectacles de to festiu i familiar, 
amb el concert de La Troba Kung-
Fú i l’actuació de la tropa de Guillem 
Albà– i la secció Urban Nation, que 
dedicarà tres vespres a companyi-
es de hip-hop, com Brodas, Circle of 
Trust i Iron Skulls. Els convidats es-
pecials a Tàrrega seran el V4, els pa-
ïsos del Visegrad (la República Txe-
ca, Polònia, Hongria i Eslovènia).  

80 espectacles, 26 estrenes 
Les xifres del festival es mantenen 
en la línia dels altres anys: s’hi po-
dran veure 80 companyies, 51 de les 
quals en el programa oficial i la res-
ta, en els espais d’empresa. La majo-
ria són muntatges d’arts de carrer 

multidisciplinaris o site specific 
gratuïts o a preus molt populars 
i gairebé el 50% són propostes ca-
talanes, mentre que la resta pro-
venen de l’estat espanyol i d’una 
desena de països més. La meitat 
dels espectacles del cartell ofici-
al són estrenes. El pressupost es 
manté en la ratlla del milió d’eu-
ros (400.000 de la Generalitat, 
211.300 de l’Ajuntament, 155.500 
de la Diputació de Lleida i 75.000 
del ministeri de Cultura).e

Els Brodas Bros seran una de les companyies 
convidades a les nits de hip-hop. FIRATÀRREGA

ARTS ESCÈNIQUES

Per primera vegada en els 34 anys 
de vida FiraTàrrega s’inaugurarà 
amb un espectacle de producció 
pròpia: La ira dels peixos. Serà una 
obra de carrer amb un fort compo-
nent dramatúrgic que dirigirà el xi-
lè Ignacio Achurra i serà “un cant a 
la diferència, al respecte entre les 
cultures”, explicava ahir el director, 
Jordi Duran. La fira, com cada any, 
durarà quatre dies i se celebrarà el 
segon cap de setmana de setembre 
(de l’11 al 14) però endarrerirà l’es-
pectacle inaugural per no coincidir 
amb la manifestació de la Diada.  

FiraTàrrega és una cita consoli-
dada en el calendari de festivals i ca-
da any guanya pes com a trampolí 
d’internacionalització i com a re-
vulsiu de l’escena catalana, amb 
l’ajut a la creació de propostes 
emergents. Aquest any hi ha 11 pro-
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Sintonia 
Els convidats 
seran països 
del Visegrad 
com Polònia i 
Hongria
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