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Cultura

El Último Vecino i Aliment, 
primers confirmats del BAM
La programació del Barcelona Acció Musical (BAM), 
que començarà el 19 de setembre, inclourà els 
concerts d’Aliment, El Último Vecino i Ibibio Sound 
Machine. En l’apartat de Mercè Música hi actuaran 
el cantautor Pep Gimeno Botifarra, el grup coral 
Ol’Green i l’Orquestra Plateria, que donarà el tret 
de sortida a la seva última gira.

Lorena González Olivares és 
la nova directora de l’ICAA 
Lorena González Olivares ha sigut nomenada 
directora de l’Institut de Cinematografia i de les 
Arts Visuals (ICAA) en substitució de Susana de la 
Sierra, que dijous va deixar el càrrec. Des del 
govern espanyol s’ha insistit que De la Sierra va 
dimitir “per motius personals”. González Olivares 
fa sis mesos que treballa a l’ICAA.

Anoushka Shankar BARTS 117 DE JULIOL 

Un dels motius pel qual el 
mestre del sitar Ravi 
Shankar serà recordat és 
per la seva habilitat d’in-
troduir la música clàssica 

de l’Índia amb la seva cadència de ra-
gues en la cultura musical occidental. 
La seva filla, Anoushka Shankar, que 
amb només 32 anys ja ha publicat set 
discos, n’és el relleu natural. 

En el concert que va oferir dins del 
festival Grec per presentar Traces of 
you (2013), la sitarista londinenca va 
demostrar que manté viu el llegat 
reptant el públic amb complexes 
amalgames rítmiques i cultivant la 
fusió amb el món d’occident. En una 
sala Barts que fregava l’aforament 
total i davant d’un públic heteroge-
ni en edats, Shankar va interpretar 
gran part de l’últim disc amb una 
 actitud musical impecable i acompa-
nyada per cinc multiinstrumentistes 
als cellos, la percussió, el xenai i el 
 piano, que també cobrien la part 
 vocal. El viatge va durar gairebé dues 
hores. Tot semblava respondre a la 
recerca d’un equilibri: els paisatges 
hipnòtics que convidaven a la medi-
tació (Metamorphosis) es combina-
ven amb seccions de virtuosisme 
 espectacular i efectiu (Lasya, Cha-
sing shadows). En altres moments 
s’acostava, però, al so chill-out, i en 
d’altres buscava connectar amb 
 fórmules més lleugeres, com a Tra-
ces of you o Unsaid, compostes junta-
ment amb la seva germana Norah 
 Jones durant el dol.e
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‘El testamento de María’  
CAPELLA DEL MACBA 117 DE JULIOL 

Blanca Portillo deu ser l’ac-
triu amb la mirada més 
transparent. Mira i treu el 
cap a l’interior del món. 
Una mirada frontal als 

ulls d’un fill ferit i després crucifi-
cat. La mirada-univers de l’instant 
després d’un crit ofegat. Maria mira 
Jesucrist amb el dolor afegit de la 
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Un virtuós i 
equilibrat 

homenatge a  
Ravi Shankar

La jove Anoushka Shankar ja ha 
publicat set discos. CRISTINA CALDERER

Blanca Portillo  
és una dona anomenada María

incomprensió i la covardia. Actriu 
amb majúscules que defensa el seu 
personatge amb ràbia tel·lúrica. 
Reafirmant amb cada gest i 
amb cada paraula la humani-
tat d’una dona atropellada 
per la història.  

Maria-Mare. La figura re-
creada per Colm Tóibín per 
compondre una biografia apò-
crifa que exerceix de text anti-
hermenèutic. Maria no vol ni espe-
ra ser la mare de Déu i se’ns apareix 
tan humana com la dona anònima 
escollida per Pier Paolo Pasolini a 
L’evangeli segons sant Mateu. Res de 
nou per a un personatge que l’Esglé-
sia venera i al mateix temps incomo-

L’actriu Blanca 
Portillo és una 
mare de Déu 
diferent.  
JOSEP AZNAR 

Sentiment  
“’L’endemà’ 
serà un 
documental 
cerebral però 
emocionant”, 
diu Passola

‘L’endemà’, entre documental i musical

qual ens adrecem –comenta Passo-
la–, i això ens anava molt bé perquè, 
evidentment, L’endemà també pu-
blicita una sèrie de coses”. I tot i que 
al film hi ha algun homenatge a Fe-
llini i a Kusturica, Passola subratlla 
que “no s’ha inspirat en res” i que ha 
construït el film en “total llibertat”. 

Més de 50 còpies a Catalunya 
L’endemà s’estrenarà amb més de 50 
còpies a Catalunya i també tindrà re-
corregut comercial per sales del Pa-
ís Valencià, les Balears i el País Basc. 
Hi haurà, per tant, còpies subtitula-
des al castellà. La pel·lícula arriba-
rà als cinemes dos mesos abans de la 
consulta “perquè la pugui veure 
molta gent”. Però Passola es reserva 

els plans de comercialització pos-
terior. “No puc dir el que farem 
després perquè, si ho fem, la gent 
no anirà al cinema!”, riu. 

Immersa en la recta final de la 
postproducció del film i “esgota-
da”, Passola no volia entrar ahir 
en detalls sobre els prop de 50 ex-
perts que participen en la pel·lí-
cula, tot i que han transcendit els 
noms del sociòleg Salvador Car-
dús, els economistes Germà Bel 
i Xavier Sala i Martín i els polí-
tics Raül Romeva i Ramon Tre-
mosa. “Hem triat gent solvent i 
bons comunicadors –explica 
Passola– perquè el que importa 
és fer una pel·lícula oberta que 
arribi als indecisos”.e

Els quatre intèrprets que serviran de fil conductor a L’endemà. MASSA D’OR

La pel·lícula d’Isona Passola inclourà una escena amb 400 persones cantant

Isona Passola s’ho ha de rumiar una 
estona abans de respondre a la pre-
gunta de si L’endemà serà finalment 
un documental o no: “Els documen-
tals avui dia beuen de tantes fonts i 
prenen formes tan riques que és di-
fícil de dir... Però sí, en el fons L’en-
demà serà un documental”. Després 
d’anunciar que la seva pel·lícula so-
bre una Catalunya independent ar-
ribarà el 5 de setembre, ahir Passo-
la va començar a revelar algunes de 
les claus del film. “No vull avançar 
massa coses, però serà una pel·lícu-
la amb molta música –avançava la 
directora– . En una de les escenes hi 
ha prop de 400 persones cantant. 
Tindrà una estructura dramàtica de 
ficció que ocuparà un 30% de la 
pel·lícula i molts tocs de musical”. 

El fil conductor de L’endemà se-
ran quatre personatges que, en un 
reflex de la realitat, interpreten 
quatre actors que es presenten al 
càsting de L’endemà. “Serà una fic-
ció paral·lela a l’opinió dels experts 
–explica Passola–. No crec en els do-
cumentals atapeïts d’informació 
sense estructura ni vehiculació 
emocional. L’endemà serà un docu-
mental cerebral, però també emoci-
onal”. Per trobar aquesta narrativa 
particular Passola ha comptat amb 
la col·laboració de l’escriptor i pu-
blicista David Cirici en el guió. “Ell 
havia fet campanyes per als socialis-
tes i coneixia molt bé el sector al 
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da, tant que s’ha dogmatitzat per 
capítols, l’últim fa només seixan-
ta anys.  

No és clar que Colm Tóibín 
tingui la mateixa ambició exege-
ta que Ernest Renan al segle XIX 
amb la seva La vida de Jesús. Ni 

pretenent-ho. La seva interpre-
tació de la figura mariana sona 
a sabuda, escoltada i assimila-
da. És excessivament famili-
ar. Com a novetat: el refugi 
que troba a la seva senectut 

en les deesses ancestrals, en la 
figura d’Artemisa. Maria paga-

na. Maria que es nega la divinitat 
quan abandona el seu fill mori-
bund al Gòlgota per una por pu-
ra i humana. El que passa després 
a El testamento de María no afe-
geix res a la lectura iconoclasta. 
Només una mica de redempció 
innecessària.e


