
42

cultura 
DIVENDRES, 25 DE SETEMBRE DEL 2015 ara   

PUBLICITAT
A L´
Horari comercial:

podeu telefonar de
9 h a 19 h al 

93 202 95 95

Fora d´aquest horari i
els caps de setmana,

envieu un
correu electrònic a:

paper@ara.cat

Retrats íntims de la 
lluita lliure mexicana 

perquè, entre altres coses, els me-
xicans utilitzen màscares”, expli-
cava ahir, a través d’un vídeo, a la 
presentació a la premsa de l’expo-
sició. Fins a l’1 de novembre al 
CCCB es podrà veure bona part de 
la feina de Grobet: Lluita lliure. Re-
trats de família, un conjunt de 40 
fotografies, captades entre els anys 
80 i el 2010, que mostren els lluita-
dors i lluitadores a la seva llar.  

Grobet assegura que, a través 
d’aquest esport, va descobrir el 

Mèxic profund: “La lluita lliu-
re té un públic molt especial, és 
molt actiu i no s’esbronquen. 
Aquests combats no es poden 
retransmetre a través de la te-
levisió perquè faltaria la comu-
nicació entre el lluitador i el 
públic”, explica. La fotògrafa 
aviat va decidir no només cap-
tar el ring sinó tot el que hi ha-
via al darrere i va entrar a les 
cases dels lluitadors. “No con-
cebo fer fotografies sense esta-
blir cap relació amb el fotogra-
fiat”, diu. Quan va entrar a les 
cases també va fotografiar 
moltes lluitadores: “Són dones 
arriscades, fortes, decidides”. 
La fotògrafa, que ha mostrat la 
seva obra a galeries i museus 
d’arreu del món, assegura que, 
més que fotografiar, inventa fo-
tografies: “Obeeixen a una 
idea”.  

L’exposició s’acompanya de 
la intervenció mural Las más-
caras de Lourdes de Miguel Va-
liñas (Mèxic, 1980), un collage 
d’imatges que ofereix una mi-
rada a la trajectòria de Grobet, 
i la instal·lació audiovisual de 
l’artista Félix Blume (França, 
1984), que permet fer una im-
mersió sonora en el món de la 
lluita.  

El director del CCCB, Vicenç 
Villatoro, va destacar la capaci-
tat de la fotògrafa per expres-
sar-se. “A través de diferents 
llenguatges és capaç d’explicar 
de manera visible, clara i emo-
tiva realitats profundes”. L’ex-
posició s’emmarca dins el festi-
val MXaBCN-Festival Interna-
cional de Mèxic a Barcelona, 
que organitza diferents activi-
tats multidisciplinàries en di-
versos espais del CCCB el 25 
d’octubre.e

La lluitadora Briosa amb el seu nadó. El lluitador Solar al menjador de 
casa seva. LOURDES GROBET

La fotògrafa Lourdes Grobet mostra al 
CCCB la cara més familiar dels ‘herois’ 

FOTOGRAFIA

La fotògrafa mexicana Lourdes 
Grobet (Ciutat de Mèxic, 1940) 
porta 30 anys retratant un dels es-
ports més populars de Mèxic: la 
lluita lliure. La fascina. “No és un 
esport violent. És l’encontre de dos 
cossos, a cops, que es mouen se-
guint tota una coreografia. És dife-
rent de la lluita de la resta del món 
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Rèquiem per Julianne 
Moore i relliscada 

d’Imanol Uribe

José Luis García, Eduard Fernández, Imanol 
Uribe i Elena Anaya a Sant Sebastià. GETTY

FESTIVAL DE SANT SEBASTIÀ

Enfilant ja la recta final del Festival de Sant Se-
bastià, el cinema nord-americà va fer ahir la se-
va primera aparició en la competició amb una 
pel·lícula que no desentonaria en la programació 
de sobretaula d’Antena 3. ¿Com s’explica la pre-
sència de la vergonyosament sentimental Free-
held en la secció oficial d’un festival de sèrie A? 
L’única resposta plausible és Julianne Moore, que 
fa de policia lesbiana amb càncer que lluita per 
aconseguir que la seva nòvia (Ellen Page) cobri 
la pensió de viudetat quan ella mori. En un any 
amb la quota de glamur sota mínims, la visita de 
Moore –a qui sens dubte haurien concedit un pre-
mi Donostia– encara hauria justificat, com a con-
cessió al públic, que la pel·lícula fos a la compe-
tició. Però l’absència de l’actriu al festival deixa 
sense arguments la selecció de Freeheld, que més 
enllà dels seus intèrprets –Michael Shannon i Ste-
ve Carell també hi actuen– i el missatge en favor 
de la igualtat no presenta cap interès.  

A Imanol Uribe, les dues Conchas de Plata gua-
nyades en el passat sembla que li garanteixen un 
passi vitalici a la secció oficial, ni que sigui fora 
de competició. Lejos del mar, la seva nova pel·lícu-
la, explica la trobada entre un membre d’ETA 
(Eduard Fernández), alliberat després de 22 anys 
de presó en virtut de la doctrina Parot, i la filla 
del militar a qui va executar fa 28 anys (Elena Ana-
ya). El que passa entre els dos personatges és difí-
cil d’explicar sense rebentar la pel·lícula; una pi-
rueta tan mortal que, probablement, només di-
rectors com Roman Polanski o Pedro Almodóvar 
haurien pogut aterrar dempeus. No és el cas d’Uri-
be. Com van deixar constància les rialles d’incre-
dulitat de la premsa, el basc rellisca i s’estampa 
contra el terra. Zero points. e

ENVIAT ESPECIAL A SANT SEBASTIÀ
XAVI SERRA

‘CrecEnUnSolDéu / ‘Dona no reedu-
cable’ TEATRE LLIURE 222-23 DE SETEMBRE 

Un doble programa –que 
no programa doble– 
sobre l’odi entre po-
bles. Dues obres de 
l’italià Stefano Massini 

sobre els eterns conflictes entre Is-
rael i Palestina i Rússia i Txetxènia. 

Dona no reeducable és un text 
sagnant, colpidor, sobre les cròni-
ques i entrevistes amb soldats, co-
ronels i habitants txetxens d’Anna 
Politkóvskaia. La periodista, assas-
sinada a Moscou pel terrorisme 
d’estat, retrata la ignomínia de 
l’ocupació i les dificultats per infor-
mar en un territori on la veritat es-
tà permanentment ultratjada. 
L’obra de Massini recorda un repor-
tatge periodístic d’alt nivell litera-
ri amb acurades i terribles descrip-
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BARCELONA
SANTI FONDEVILA

Colpidors drames sobre pobles que s’odien

cions dels horrors que presencia 
Politkóvskaia. Però el millor sens 
dubte és com transmet la passió de 
la periodista pel seu ofici, el com-
promís per revelar la veritat. Míri-
am Iscla fa un treball esplèndid, 
emocionant. L’actriu ha fet seu el 
caràcter de la periodista, ha entrat 
en el moll de l’os del que era la seva 

raó de viure i esdevé una sensaci-
onal mèdium que ens explica i viu 
els fets en primera persona del 
singular, mirant-nos als ulls. Una 
funció imprescindible, per més 
que en sortim horroritzats. 

A CrecEnUnSolDéu tres dones 
mostren la quotidianitat en el la-
berint de violència de Gaza. Es 
tracta d’una estudiant de 20 anys 
que es prepara per ser màrtir, 
una professora jueva que refusa 
l’integrisme i una soldat de 
l’exèrcit nord-americà destacada 
en missió de pau. Tres vides ali-
enes que, no obstant, coincidiran 
perquè, com en una tragèdia gre-
ga, al final s’imposa la fatalitat. 

La funció se’ns presenta com 
un monòleg estàtic en què Rosa 
Maria Sardà interpreta els tres 
personatges amb una alternança 
dinàmica. Sens dubte un tour de 
force impressionant per a l’ac-
triu, que exhibeix contenció en 
els fragments més narratius i de-
mostra la seva gran categoria en 
els –menys abundants– mo-
ments emotius.e

Míriam Iscla interpreta el cas de 
la periodista Politkóvskaia. ROS RIBAS 
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