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PUBLICITAT

Amb il·lustracions de Toni Llobet 

i amb les trenta-sis varietats més destacades de

vinya i olivera dels Països Catalans.
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8 Aquest

diumenge

I també: 
L’escola franquista. Joaquim Arenas. Turisme responsable. Joan Triadú fa memòria.

Música. Art. On anem? La xarxa. I l’opinió d’Antoni Puigverd, Emili Teixidor, Vidal Vidal, Carles Ribera...

Els olivars i les vinyes

integren el paisatge

mediterrani

més tòpic. La

reorientació de

l’economia, amb 

el trànsit de la vida

rural a la urbana i l’abandó dels

camps, va reduir a la meitat 

la superfície dedicada a 

aquests cultius.
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…I un pòster de regalRaïm i olives

Amb

En un moment d’El somni,
el pastor Joan El pipa diu
que Déu, o potser la natu-
ra, va crear les muntanyes
per a les ovelles i no per a
les vaques, que han fet que
s’hi estenguessin les tan-
ques metàl·liques. Hi afe-
geix que la transhumància
s’acaba perquè els polítics
fan unes mateixes lleis per
a totes les muntanyes, i ca-
dascuna és diferent. Més
endavant, comenta que
igualment intervé el canvi
climàtic, que és «una cosa
molt sèria» que ja es nota
en el fet que cada cop hi ha
menys herba per pasturar.
En tot cas, després d’ha-
ver-la fet durant gairebé
seixanta anys, la transhu-
mància s’ha acabat per a
aquest pastor que, certa-
ment, fuma constantment
en pipa. El somni el se-
gueix durant el seu últim
viatge, la primavera del
2006, amb les ovelles per
les muntanyes del Pla de
l’Estany, la Garrotxa i el
Ripollès fins a arribar a
prop d’Ogassa per passar-
hi l’estiu.

Durant aquest viatge, el
pastor parla, canta, troba
coneguts, dorm pels ca-

mins i menja en restau-
rants de muntanya que,
com ara els de la vall del
Bac, han desaparegut poc
després del rodatge. Chris-
tophe Farnarier, director
de fotografia d’Honor de
cavalleria, la quixotesca
pel·lícula d’Albert Serra,
va fer la transhumància
amb el pastor, i la seva cà-

mera, sense fer postals,
mostra la bellesa d’un pai-
satge cinematogràfica-
ment inèdit. A la vegada,
el so enregistra un català
viu que també sembla con-
demnat a desaparèixer.
Farnarier aporta un excep-
cional document ple de vi-
da sobre un món que s’a-
caba. Cal fer-hi atenció.

Havent-se presentat an-
teriorment a Locarno i a
punt de començar una ruta
per diversos festivals, El
somni va exhibir-se ahir
públicament per primera
vegada a Catalunya en
ocasió de l’homenatge a
Lluís Miñarro, que també
ha participat en la produc-
ció d’El cant dels ocells,
que es projectarà aquesta
tarda a Sitges, juntament
amb Waiting of Sancho, el
making of d’aquesta pel·lí-
cula d’Albert Serra sobre
els Treis Reis que el crític
canadenc Mark Peranson
va rodar mentre interpreta-
va el paper de sant Josep.

La programació a la pe-
rifèria del festival de Sit-
ges d’aquests films produ-
ïts per Lluís Miñarro haurà
estat de les millors coses
d’una edició que s’acaba
diumenge (en una jornada
en què el públic podrà re-
cuperar algunes de les
pel·lícules exhibides,
mentre que els premis es
concediran avui amb un
pronòstic incert) i que no
ha destacat precisament
pel seu interès. Amb una
oferta superabundant, que
fa difícil destriar el gra de

la palla i a vegades fa pen-
sar que aquest festival és
un contenidor de pel·lícu-
les, aquesta edició no ha
estat a l’altura de les ex-
pectatives creades pel seu
director, Àngel Sala, que
va anunciar que s’hi de-
mostraria que, en temps de
crisi, és el gènere més ade-
quat per reflectir-la.

En tot cas, la nova pro-
jecció a Sitges de La nit
dels morts vivents, amb
motiu del seu quaranta
aniversari, va fer present
que hi ha una tradició de
cinema fantàstic capaç de
reflectir el malestar d’una
època. L’homenatge al
film de George A. Romero
va dur alguns dels seus ac-
tors protagonistes a Sitges,
on ahir també hi havia con-
vocada una concentració
de zombies, esperem que
disfressats. L’any vinent
hi acudiran aliens o caça-
fantasmes? Això perquè la
pròxima edició del festival
homenatjarà, de manera
respectiva, els 30 anys del
film de Ridley Scott i els
25 del d’Ivan Reitman.
Tots dos, per cert, protago-
nitzats per Sigourney
Weaver.

Sitges exhibeix «El somni», un bell
documental sobre un pastor transhumant
El film, de Christophe Farnarier, va programar-se amb motiu de l’homenatge al productor Lluís Miñarro

Joan el Pipa, el protagonista del film. / EL PUNT

● L’homenatge a Lluís Miñarro (productor,
entre altres, de Marc Recha, José Luis Guerín i
Albert Serra) que es va fer en el festival de Sit-
ges va ser l’ocasió per presentar en el marc del

IMMA MERINO / Sitges festival El somni, un bell documental sobre un
món en procés de desaparició (la transhumàn-
cia dels ramats d’ovelles per la Catalunya pre-
pirinenca) que, seguint el pastor Joan el Pipa,
ha estat rodat a les muntanyes del Pla de l’Es-

tany, la Garrotxa i el Ripollès. La pel·lícula,
que s’estrenarà a finals d’octubre al cinema
Truffaut de Girona i que busca exhibidor a Bar-
celona, és la primera que ha dirigit Christophe
Farnarier, marsellès resident a Banyoles.

El Romea presenta
una versió de «La
vida es sueño»
angoixant
● Barcelona. El Teatre
Romea presenta, no-
més fins al 19 d’octu-
bre, una versió que re-
marca l’angoixa de La
vida es sueño, de Cal-
derón de la Barca. La
producció de la Com-
pañía Siglo de Oro de la
Comunidad de Madrid
ha «netejat» un miler de
versos del text original,
que eren repeticions per
recordar la trama al pú-
blic d’escena a escena,
segons el director, Juan
Carlos Pérez de la
Fuente. Aprofitant
aquesta versió, s’han
«llimat les referències
als conceptes religio-
sos: l’home està aban-
donat a la seva sort».
Pel director, el perso-
natge de Segismundo
(el fill que el rei Basilio
ha tancat en una torre
perquè ningú sàpiga la
seva existència, però
que haurà d’heretar el
tron) viu en la seva pell
«la mateixa angoixa, 
que és una de les carac-
terístiques principals de
la societat d’aquest se-
gle XXI». El director
afirma que Segismundo
és un personatge més
important que el Ham-
let de Shakespeare, que
només dubta. El perso-
natge de Calderón
s’avança als temps, es
rebel·la, viu turmentat,
pateix una angoixa que
evoca El crit de
Munch. / J.B.


