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!El conseller deCultura,
FerranMascarell, va anunciar
ahir que laGeneralitat recor
rerà contra la sentènciadel
Jutjat d’Oscaqueobliga a la
Generalitat i alMuseuNacio
nal d’Art deCatalunya
(MNAC)a tornar alMonestir
deSixena (Osca) unes obres
comprades el 1983, 1992 i
1994.Mascarell vadefensar
que “històricament, és estric
tament el contrari del que el
recurs expressa”, ja que la
societat catalana es va encar
regarde salvar aquests béns.
Mascarell va recordar quehi
hauna sentènciaparal∙lela del
TribunalConstitucional (TC)

quediu “el contrari, en línia
amb la legitimitat deCatalu
nya”. L’AjuntamentdeVila
novadeSixena (Osca), per la
sevapart, sol∙licitarà al jutjat
d’Osca l’execucióprovisional
de la sentència. L’advocat que
representa elmunicipi, Jorge
Español, vadir ahir que l’exe
cució “ésnecessària” perquè
aquests “valuosos” béns “no
continuïnniundiamés en
mansd’aquests senyors”.
Español va afegir que la sen
tència éspioneraperquèper
primera vegada s’anul∙la la
vendad’un tresor artístic que
formapart d’un “monument
nacional”. /EP

Cultura recorre la sentència que
obliga a tornar obres delMNAC

Els SuperFurry Animals s’incorporen
al cartell del Festival Vida
!El Festival Vida inclourà les actuacions del grup gal∙lès Su
perFurry Animals, així com d’Ezra Furman i Tiger&Woods
DJ, segons va informar l’organització d’aquesta cita musical
estiuenca. El Festival Vida, que tindrà lloc a Vilanova i la Gel
trú (Garraf) entre el 2 i el 5 de juliol, amplia d’aquesta manera
un cartell brillant, on ja es coneixien els noms de Primal
Scream, TheWar on Drugs, Andrew Bird, Father JohnMisty
o Benjamin Clementine. / Efe

Els pianos delMariaCanals surten al carrer
després de les cancel∙lacions per la pluja
!Després que laplujahagiobligatacancel∙larduesvegadesaquest
any la sortidaal carrerdelspianosdelMariaCanals, el concurs,que
aquestcophaguanyat l’ucrainèsDanyloSaienko,posademàdeu
pianosdecuaalpasseigdeGràcia, adisposiciódequivulgui tocar
los.Lanovetatésquedosd’ells serandegrancua:unBösendorfer
Imperial–ambelqual la japonesaYokoSuzuki faràunrecital a les
20h– i unYamahaCMIII, situatsalsJardinetsdeGràcia idavant
del3840delpasseig, respectivament. /Redacció

Dues escultures
de Fontbona per
alMuseuMarès

ElMercat acull el
certamendedansa
Ciutat deBarcelona

!La família de l’escultor
Emili Fontbonavadonar
ahir dues escultures en
bronzed’aquest artista al
MuseuFredericMarèsde
Barcelona, va informar el
centre. Les obresMariner de
Tarragona yDonad’Ampos
ta, del 1902, pertanyena
l’historiadord’art i renebot
de l’artista, el doctorFran
cescFontbona.Aquest va
manar recrear les peces en
bronze apartir d’unoriginal
de fangperdivulgar l’obrade
l’escultor català. /Redacció

!ElMercatde lesFlorsacull
aquestanyelVCertamen
InternacionaldeDansaCiutat
deBarcelonaquesecelebrarà
finsdiumenge, ambelballarí
argentíJulioBoccacoma
presidentdel jurat.Propde
400 jovesde totelmónhan
participatenaquestaedició
del concurs,delsqualsun
centenarhanarribata la semi
final.Laprovasecelebrarà
demàalMercat idiumengehi
hauràunagrangaladesprés
d’haverse lliuratelspremisa
l’Ajuntament. /Redacció

ÀLVAR MARGETS

Yoko Suzuki a la plaça Reial, el març passat

PANORAMA

JeanJacques Annaud estrena ‘El último lobo’, història d’homes
i depredadors nòmades amb la qual torna als contes exemplars

L’animal interior

CHEMA MOYA / EFE

El cineasta JeanJacques Annaud, durant la visita aMadrid al març

PEDRO VALLÍN
Madrid

E l cinema del francès
JeanJacques An
naud (Juvisysur
Orge, 1943) té un
atribut desconcer

tant que és almateix temps d’es
crupolosa coherència. A la seva
escarida producció –tretze llarg
metratges en quaranta anys de
carrera– repeteix un esquema
dual en el qual col∙lideixen pro
grés i regressió, racionalisme i
romanticisme, novetat i tradició,
en una pugna, no ja dispar, sinó
observada des de posicions dife
rents, fins i tot contraposades.
Si aLa recerca del foc (1981) iEl

nom de la rosa (1986), Annaud fa
gairebé una denúncia de l’immo
bilisme i de la tradició davant el
poder transformador de l’home i
la raó, a L’ós (1988), Set anys al
Tibet (1997), Dos hermanos
(2004), Su majestad Minor
(2006) y Oro negro (2011) opta
pel contrari, un conservacionis
me romàntic en el qual reinci
deix amb El último lobo, la seva
nova pel∙lícula, rodada en un lu
xós 3D a l’oceà de pastures de
l’estepa mongol.
“Obeeix a una experiència

personal: jo em vaig convertir en
algú diferent quan vaig haver de
passar un any a l’Àfrica sent en
cara un jove cineasta. Em va fas
cinar com aquell lloc anava des

cobrint una altra persona dins de
mi. Això em va obrir per sempre
a tota aventura que permeti una
transformació positiva”, expli
cava el director a aquest diari.
Amb el pas dels anys això es va

traduir que “no només puc iden
tificarme amb gent que no parla
elmeu idioma, ni té elmeumode
de vida, sinó que fins i tot puc ar
ribar a comprendre un animal
que viu de quatre grapes, ambun
sistema de comunicació molt di

ferent del francès que es parla a
París”, comenta rialler.
La peripècia d’un jove de Pe

quín desplaçat per la revolució
maoista aMongòlia per conviure
amb els pastors nòmades i ex
plorar quins recursos de la regió
poden servir a la República Po
pular de la Xina, basada en una
història real, s’ajusta a l’arquetip
de l’heroi convers –Avatar
(2009),Yuma (1957),Pocahontas
(1995), Ballant amb llops (1990),
El inglés que subió una colina, pe
ro bajó una montaña (1995)...,

encara que Annaud diu que no
s’identifica amb l’heroi romàn
tic: “El quepassa és que en les úl
times dècades hem abandonat
de sobte una saviesa que va per
metre a la nostra espècie sobre
viure durant segles, i tots sabem
que això comporta unperill”, ad
verteix, “així que quan desco
breixo el món tradicional, els
modes de vida preindustrials, hi
veig lliçons universals”.
I ràpidament matisa: “Tran

quil∙litzi’s, viu en el món con
temporani, no sóc cap salvatge,
però imiro de no oblidar aquells
coneixements que han permès la
supervivència de l’espècie des de
fa milers d’anys”. Però tampoc
no vol ser identificat com un
nostàlgic o un somiador imbuït
de l’idealisme pastorívol delmón
antic. En tal sentit, explica el di
rector, “el veritable missatge de
la pel∙lícula és el de l’equilibri.
Cal assumir els avantatges del
progrés industrial però això no
obliga a destruir els boscos. Con
servem una mica de sentit co
mú”. Per això, encara que el pro
grés irreflexiu, en aquesta pel∙lí
cula, s’encarna en els
insubornables funcionaris del
partit comunista xinès, que com
pleixen ordres sense més consi
deració, en qualsevol altra part
podrien prendre cos en formula
cions del capitalisme multina
cional: “És l’època, no el sistema
polític”.!

“Puc comprendre els
animals encara que
visquin de quatre
grapes i no parlin el
francès de París”

L ’A M I S TA T , L A T E M P TA C I Ó I L A C O N T I N G È N C I A

Arriba a les cartelleres Felices
140, de Gracia Querejeta,
pel∙lícula generacional en la
qual la directora i guionista
reuneix per a un cap de setma
na un grapat d’homes i dones
de quaranta anys –Maribel
Verdú, Nora Navas, Marián
Álvarez, Eduard Fernández,
Antonio de la Torre, Alex
O’Doherty y Ginés García
Millán– amb l’aparent propò
sit de celebrar el aniversari
d’una d’ells. Inspirada en el
subgènere de la reunió d’amics

–del clàssic Reencuentro (1983)
a la recent Barbacoa de amigos
(2014) passant per la inevita
ble Els amics d’en Peter
(1992)–, Querejeta sotmet els
seus personatges a una cruel
prova moral: a la celebrant (ho
anuncia a les postres del pri
mer sopar a la casa rural) li
han tocat 140milions d’euros a
la loteria. “Tots ho tenim tot
previst al nostre quadern de
viatge fins que alguna cosa
irromp”. Perquè, a més de la
temptació, brolla l’incident, el

contingent, i el relat canvia cap
a una comèdia negríssima. El
film oculta les seves cartes
només demanera parcial, ja
que des del començament s’hi
insereixen entrevistes amb els
protagonistes posteriors als
fets narrats: “La pel∙lícula és
un flashback en el qual veiem
com han canviat les seves
vides”, comenta la realitzado
ra. I afegeix: “Tots volem pen
sar que no som així, però en
realitat no podem estarne
segurs”.


