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n una cafeteria, que ben bé
podria ser la de Camera
Café de Tele 5 si no fos per-

què els de la petita pantalla són uns
inútils integrals, Jordi Casanovas
situa el seu forat negre teatral. Fi-

E

del alumne d’autors argentins com
ara Javier Daulte i Rafael Spregel-
burd, aconsegueix conrear l’equí-
voc a dalt d’escena. És una peça
molt reduïda però en la qual gira el
mitjó del dret i del revés fins a fer
dubtar l’espectador si porta les sa-
bates a l’esquerra o a la dreta. Ca-
sanovas, amb menys de 30 anys so-
bre les espatlles, és membre del
col·lectiu Àrea Tangent, una enti-
tat nascuda fa un parell d’anys que
ja comença a donar els seus pri-
mers fruits professionals.

En el fons la trama respon a un
videojoc alienant i sobretot una
lectura pessimista, autodestructi-
va, de la societat conservadora,
que no arrisca per millorar perquè
ja gaudeix dels luxes i no té recan-
ça a mantenir súbdits inútils (com
són els de Camera café, ara sí) per
veure’s poderosos. També hi ha
una visió tremendista del destí, im-
possible de transformar. Un natu-
ralisme que esclavitza l’home i que
contrasta amb la teòrica llibertat
que atorguen els drets humans.
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Absorbent forat negre a la cafeteria
� Autor i direcció: Jordi
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Intèrprets: Roser Blanch, Clara

Cols, Pablo Lemmers, Sergio
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Dia i lloc: divendres, 9 de febrer

(fins al 18) a la Sala Beckett

JORDI BORDES

� L’Ajuntament de Bar-
celona designa avui els
membres del Consell de la
Cultura. Hi haurà repre-
sentants de les associa-
cions d’artistes visuals; de
Galeries-Art Barcelona;
d’Adetca; de professio-
nals de circ; d’actors i di-
rectors professionals de
teatre; del Consell Català
de la Música; de la Unió de

Músics; de Productors In-
dependents de Catalunya;
de directors professionals;
d’AELC; del FAD, i de les
coordinadores de colles de
diables i de geganters. A
títol personal es nomenarà
Jordi Balló, Oriol Bohi-
gas, Manuel Borja-Villel,
Rosa Cullell, Daniel Gi-
ralt-Miracle, Anna Maria
Moix, Ramon Muntaner i
Joan Oller.

L’Ajuntament de Barcelona
designa els membres del

Consell de la Cultura
EL PUNT / Barcelona

� El grup Dixie Chicks va
arrasar durant la nit dels
Grammy en guanyar els
cinc premis pels quals es-
tava nominat: el guardó a
millor gravació de l’any,
millor interpretació, mi-
llor àlbum de música cou-
ntry, millor cançó amb Not
ready to make nice i el pre-
mi al millor àlbum de
l’any (Taking the long
way) en què competia amb
Red Hot Chili Peppers i
Gnarls Barkley. Aquest
grup texà, Dixie Chicks,
va destacar perquè en un
concert el 2003 a Londres
les components del grup
van anunciar que se sen-
tien avergonyides que el
president Bush també fos
de Texas. Com a resposta a
les seves declaracions,
emissores de ràdio i segui-
dors seus els van fer boi-
cot, cosa que va causar
grans pèrdues en la venda
dels seus discos. Durant la
gala dels Grammy, la can-
tant del grup, Natalie Mai-
nes, va confirmar emocio-
nada: «Crec que avui la
gent ha expressat la seva
llibertat d’expressió», re-
ferint-se al seu èxit en la
gala tot i la controvèrsia
generada per l’atac a Bush.

Una de les artistes favo-
rites d’aquesta edició dels
premis era la cantant de
R&B, Mary J. Blige, que
va obtenir un total de tres
premis dels vuit als quals
aspirava. Blige va guanyar
el guardó a la millor cançó
de R&B, el de millor àl-
bum en aquest mateix gè-
nere musical per The
breackthrough i el de la
millor interpretació. Des-
prés que l’artista mostrés
agraïment a unes 55 perso-
nes en els tres minuts de
discurs que va tenir, es va
donar pas als següents pre-
miats de la nit. El grup ca-
lifornià Red Hot Chili
Peppers va aconseguir
quatre dels sis guardons
als quals aspirava. Entre
altres premis, va rebre el
de la millor cançó de rock,
millor interpretació d’un
grup de rock per Dani Ca-
lifornia i millor funda a
l’edició especial per a un
àlbum amb Stadium Arca-
dium.

Una de les presències
més destacades de la nit va
ser la del mític grup Poli-
ce, que, reunits per prime-
ra vegada des que es van
separar el 1984, van fer un
concert amb motiu dels 30
anys de la seva formació.

Les Dixie Chicks s’imposen
a Mary J. Blige en els

premis Grammy
EL PUNT / Los Angeles

Les Dixie Chicks, amb els cinc premis Grammy. / EFE

Les témoins, admet Téchi-
né, és un film «de ritme ac-
celerat», per la multitud
d’històries que es teixei-
xen al voltant d’un noi
contagiat amb el virus a
mitjan anys vuitanta, quan
ni els metges sabien què
era la malaltia. «A aquesta
freqüència batega el meu
cor, a ritme ràpid, i així és
la meva pel·lícula. La me-
va intenció era reflectir la
bellesa del món, fins i tot
enmig de la tragèdia», va
dir el director custodiat per
Emmanuelle Béart, Sami
Bouajila, Julie Depardieu i
Johan Libereau, alguns
dels seus actors.

El personatge de Béart,
una escriptora de llibres
infantils casada amb un
policia d’origen magribí,
és el fil conductor del film,
construït com un mosaic
de personatges essencial-
ment vius i presentada en
una Berlinale una mica sa-
turada del contrari. Sense
dramatismes, amb aquest
ritme accelerat a què al·lu-
deix Téchiné, que en oca-
sions sembla fins i tot atro-
pellat, el que resulta grati-
ficant és la sensació que
som davant personatges
capaços de fer les paus
amb ells mateixos i amb
els altres, de restablir-se.

Tot el contrari ocorre a
When a man falls in the fo-
rest, la pel·lícula dirigida
per Ryan Eslinger, que va
portar a la Berlinale una
Sharon Stone esplèndida,
encara que gens identifica-
ble amb el personatge del
seu film. Es tracta d’una

pel·lícula de to malenco-
niós, poblada per éssers
desemparats, que no tro-
ben el camí de sortida a
aquesta desesperació i el
millor exponent de la qual
és el rostre de Stone, con-
vertida en una dona que se
sent «invisible» per als
homes.

«Crec que totes les do-
nes, quan arriben a una
certa edat, senten que des-
apareixen, que ningú les
mira, que ningú les desit-
ja», va dir Stone. En
aquest film, Timothy Hut-
ton és l’espòs incapaç de

tornar a fer que se senti do-
na; Dylan Baker, un solita-
ri insegur impossibilitat
per comunicar-se amb el
món que l’envolta, i Pruitt
Taylor Vince, un excom-
pany d’estudis d’ambdós
incapaç de superar un
trauma.

When a man falls in the
forest és un film malenco-
niós, però no depriment,
van assegurar tant Eslin-
ger com Stone, que va po-
sar èmfasi en la seva teoria
sobre la caiguda i la capa-
citat de recuperació:
«L’important no és caure,

preguntar-se per què vam
caure, ni qui ens va empè-
nyer, sinó com aixecar-
se.»

When a man falls in the
forest i Els témoins van ser
les dues pel·lícules a con-
curs, complementades per
Diario de un escándalo,
fora de competició, un mà
a mà interpretatiu entre Ju-
di Dench i Cati Blanchett
al voltant d’una professora
tirànica, frustrada i lesbia-
na que fa xantatge a la seva
companya de treball, acu-
sada d’haver pervertit un
alumne.

La Berlinale rep Sharon Stone com a encarnació de la desesperança

Téchiné tracta la sida amb pretesa
lleugeresa en el seu darrer film

EL PUNT / Berlín

� Tretze productores ca-
talanes participen en
aquesta 57a edició de la
Berlinale amb 22 produc-
cions en les projeccions de
mercat i formant part del
pavelló Cinema from
Spain, situat al Martin-
Gropius-Bau. Alguns d’a-
quests films que aspiren a
aprofitar-se del potencial
del festival per fer-se un
lloc en l’àmbit internacio-
nal són 53 días de invier-
no, de Judith Colell; Dies
d’agost, de Marc Recha;
Las vidas de Celia, d’An-
tonio Chavarrías; Ficció,
de Cesc Gay; Yo soy la
Juani, de Bigas Luna, i Va
a ser que nadie es perfec-
to, de Joaquín Oristrell.

� El francès André Téchiné va sor-
prendre ahir a la Berlinale amb Les
témoins, un film sobre moltes de les
tragèdies que envolten la sida abor-

Sharon Stone, durant la roda de premsa. / EFE

dades amb una pretesa lleugeresa.
«La meva pel·lícula és un testimo-
niatge per a tants amics perduts per la
sida», va explicar Téchiné. El festi-
val alemany també va ser testimoni

de com Sharon Stone es transforma
en el rostre de la desesperança a
When a man falls in the forest, la dar-
rera pel·lícula dirigida per Ryan Es-
linger.

El cinema
català també
té un lloc
en el festival


