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La manera més fàcil de trobar un habitatge
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«Cinèrgies va néixer amb
la intenció de posar en
contacte un cineasta català
contemporani amb un al-
tre d’estranger. A partir
d’aquí tot era possible»,
recordava ahir el director
del CCCB, Josep Ramo-
neda. La idea era que Isaki
Lacuesta triés mantenir
aquesta correspondència
amb un cineasta amb el
qual sentís que tenia algu-
na cosa en comú, però el
banyolí va canviar les re-
gles: «Em vaig estimar
més fer-ho amb algú amb
qui em pogués entendre,
jugar i crear.» Lacuesta
coneixia l’obra de Naomi
Kawase arran del seu pas
per dos festivals barcelo-
nins –el de cinema asiàtic i
el de films de dones– i ha-
via coincidit breument
amb ella en un festival de
Las Palmas. «Tot i que no
ens coneixíem gaire, ella
va acceptar la proposta, i
va suggerir que ens expli-
quéssim les nostres vi-
des», recorda el director de
Cravan vs Cravan i La
leyenda del tiempo.

Ell va ser el primer a es-
criure una carta que, en
format de curtmetratge, va
viatjar a Nara (Japó) a
l’agost. Amb certa celeri-
tat, la directora va respon-
dre per tal que hi hagués
temps de creuar dues epís-
toles més abans de trobar-
se a Barcelona amb motiu
del final de l’experiència i
la projecció dels treballs
creats per a l’ocasió i de
part de la seva filmografia.
Precisament, abans d’ahir

els dos directors es van
desplaçar a Banyoles per
conèixer els orígens de La-
cuesta i rodar-hi, amb una

improvisació total, el capí-
tol final d’aquesta corres-
pondència creuada. Ahir a
la tarda es van dedicar a

editar el treball per tal que
avui es pugui estrenar da-
vant del públic, a partir de
les set de la tarda.

En les cartes enviades
per Lacuesta es veu el ci-
neasta gironí en la seva in-
timitat, mentre que les car-
tes fílmiques que li torna la
japonesa són un mirall de
la nova etapa que va iniciar
Kawase després del naixe-
ment del seu fill, que va re-
flectir en un dels seus dar-
rers llargmetratges.

La comissària del cicle,
Anna Petrus, va afirmar
ahir que «els dos cineastes
tenen en comú que són in-
classificables, polièdrics i
que afronten el fet cinema-
togràfic amb total llibertat,
que exploren formats i que
el seu treball pot ser consi-
derat com uns tallers d’ex-
perimentació». Amb tot,
posats a buscar diferèn-
cies, Kawase explica que
les seves «cartes» són uns
cants optimistes a la vida:
«Enlloc de lamentar-se del
món tràgic en què vivim,
prefereixo expressar la
idea que en el món també
hi ha coses maques.» El
seu cinema té un to espiri-
tual, espectral i fins i tot
fantasmagòric que no es
percep tant en l’obra de
Lacuesta, potser més vin-
culada a la concepció occi-
dental de la relació episto-
lar. Amb tot, Lacuesta i
Nawase tenen en comú
que no poden entendre el
cinema dissociat de la vida
quotidiana. «És un fet més
de la nostra experiència vi-
tal», coincideixen.

Les «cartes filmades» d’Isaki
Lacuesta i Naomi Kawase, al CCCB
Els dos cineastes tanquen la correspondència rodant conjuntament a Banyoles

● Dos cineastes singulars pel caràc-
ter intimista, poètic i gens conven-
cional del seu cinema com són el ca-
talà Isaki Lacuesta i la japonesa Nao-

A dalt, un fotograma de la carta que Lacuesta va enviar a
Kawase. A baix, una moment de la seva resposta. / EL PUNT

XAVI AGUILAR / Barcelona mi Kawase han mantingut els darrers
mesos una correspondència creuada
en forma de curtmetratges. El Centre
de Cultura Contemporània de Barce-
lona, que impulsa l’experiència dins

del cicle Cinèrgies, projectarà aquest
vespre les cartes filmades que es van
intercanviar els cineastes, així com
l’epíleg que van rodar junts aquest
dimecres a Banyoles.

● El TNC estrena la Sala
Gran amb un espectacle
lúdic del coreògraf Philip-
pe Decouflé: Sombreros.
El ballarí, que el 2001 ja va
portar Shazam al TNC, i el
2004, Iris, continua amb la
seva voluntat d’oferir pe-
ces inspirades en el seu
somni i en l’espontaneïtat.
Allunyant-se de la drama-
túrgia, reivindica la capa-
citat de la dansa de fugir de

la narrativitat. Decouflé és
un amant de la sorpresa
(«odio avorrir-me als assa-
jos, sóc un saltimbanqui
que fa somniar la gent») i
utilitza els jocs visuals,
amb els apunts poètics i lú-
dics en els seus muntatges.

Sombreros parteix del
món de les llums i les om-
bres, una peça estrenada el
2006 sota el títol de Som-
brero. El coreògraf utilitza
jocs visuals que qüestio-

nen la veritat entre la fan-
tasia i la realitat. Ho fa
amb una música inspirada
en una partitura que Brian
Enno va escriure mentre
contemplava les improvi-
sacions dels set ballarins.
Aquesta música l’ha adap-
tada Sébastien Libolt, un
col·laborador de Decouflé
i s’interpretarà en directe.
L’equip es completa amb
set ballarins i dos actors
que interpreten textos de

Claude Ponti, un autor de
contes per a nens que ha
interpretat a la perfecció,
segons el coreògraf, la vi-
sió onírica de l’espectacle.
Per aquest motiu, l’obra,
molt visual, està adreçada
a tots els públics. El direc-
tor artístic del TNC, Sergi
Belbel, que va convidar
Decouflé a portar qualse-
vol altra peça al teatre, ma-
tisa que els textos es diran
en català i francès.

El TNC obre el curs a la Sala Gran amb
una coreografia onírica de Decouflé

J.B./ Barcelona

● Els Premis Literaris de
Girona es lliuraran aquest
vespre a l’Auditori de Gi-
rona (20.30 h) en un acte
que serà presentat pel pe-
riodista besaluenc Martí
Gironell. Després que el
premi de novel·la Pruden-
ci Bertrana quedés desert
l’any passat, coincidint
amb la seva 40a edició,
aquest any ha augmentat

en nou el nombre d’obres
presentades –trenta-quatre
en total– a un dels guar-
dons més ben dotats de les
lletres catalanes: 42.100
euros aportats conjunta-
ment per la Fundació Pru-
denci Bertrana i Columna
Edicions. Avui també es
lliuraran els premis Mi-
quel de Palol, Carles Ra-
hola, Ramon Muntaner,
Cerverí i Lletra.

Els Premis Literaris de
Girona es lliuren avui amb
bona collita per al Bertrana

X.C. / Girona


