
Imatges en moviment a Gi-
rona. El VAD —el Festi-
val Internacional de Ví-
deo i Arts Digitals— om-
ple Girona amb les imat-
ges dels 107 vídeos selec-
cionats entre els 672 que
es van presentar a la con-
vocatòria. Núria Font, di-
rectora de l’esdeveniment,
diu que “el VAD es propo-
sa donar a conèixer la di-
versitat de temàtiques, es-
tils i estètiques del vídeo i
els nous mitjans de la cul-
tura contemporània”. El
festival dedica una secció
especial al tema de l’aigua
que aplega a la Casa de la
Cultura 35 peces que op-
ten a un premi de 2.000
euros. Els vídeos restants,
que es projecten al Centre
Cultural de la Mercè, tam-
bé poden obtenir una dis-

tinció, però serà el dissab-
te en el marc de la Nit Di-
gital, quan es repartiran
7.800 euros entre set
obres. Les deliberacions
del jurat s’emetran en di-
recte al programa Rock
the Jury, integrat en el pro-
jecte radiofònic on-line
Hem pres la ràdio (hem-
preslaradio.net). La nit del
dissabte es podrà gaudir, a
més, de l’actuació del mú-
sic sevillà Miguel Marín
Árbol, que presentarà el
seu darrer disc. Dins del
VAD també hi ha altres
propostes, com la protago-
nitzada pel col·lectiu Ko-
nic Thtr, impulsor del pro-
jecte euroregional Corpus
Media (corpusmedia.eu).
VAD. Fins al 21 d’octubre.
Diversos espais de Girona.
vadfestival.net. —R. B.
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‘Collage’ de mate-
rials. Diàleg, nar-
ració, cançó, reali-
tat, veu interior i
ficció... D’aquesta
rica barreja d’ele-
ments brolla Tràn-
sits, de Carles Bat-
lle. La directora
Magda Puyo assu-
meix el repte de
donar forma escènica
a un collage on l’autor
reprèn algunes cons-
tants de la seva obra,
com la identitat i el
desarrelament. I tot a
partir de la trobada ca-
sual en un viatge de

tren de cinc personat-
ges. La peça s’inclou al
cicle d’autoria contem-
porània de la barcelo-
nina Sala Beckett (Ale-
gre de Dalt, 55 bis).
Del 19 d’octubre al 18
de novembre. —B. G.

My First taste of Death, de Laurie Hill, es pot veure al VAD.

La mostra de ci-
nema d’animació
Animac-Mòbil és
enguany una de
les novetats de
Guant, el festival
de titelles de l’Alt
Camp que ofe-
reix 28 especta-
cles per a tots els
públics, com Pulicinella
i la nit de Sant Joan, de
Pa Sucat i Arrivano dal
Mare, i Ei, espereu-me!,
de Gar Produkcioak.

Festival Guant. Del 19
al 28 d’octubre a Valls i
altres localitats de l’Alt
Camp (Tarragona).
www.festivalguant.cat.

Cinema àrab. El mapa català de festivals cinemato-
gràfics no deixa de créixer. L’últim afegitó: la Mostra
de Cinema Àrab i Mediterrani, que se celebra a Sant
Feliu de Llobregat amb la col·laboració del Festival
de Cinema Days of Beirut. La mostra projectarà set
llargmetratges, que inclouen films de ficció i documen-
tals, realitzats per directors marroquins, egipcis, alge-
rians, palestins i libanesos. Les pel·lícules programa-
des no han arribat fins ara a la cartellera espanyola.
La proposta es completa amb una jornada dedicada
als curtmetratges produïts per diversos cineastes del
Líban (peces que es van poder veure a la darrera
edició de la Biennale de Cinema Àrab de París) i
diversos col·loquis per donar a conèixer els conflictes
socials i polítics dels països del sud de la Mediterrà-
nia. Les pel·lícules del programa tracten sobre els
drets humans, la situació de la dona al món àrab, el
fenomen de la immigració i les dramàtiques con-
seqüències de les guerres. Entre les pel·lícules que
s’exhibiran destaquen Palestine Blues, de Nida Sin-
nokrot, un retrat del conflicte entre Israel i Palestina
pel control de l’aigua a partir de les vivències dels
habitants d’un petit poble camperol; Beirut Diaries:
Truth, Lies and Videos, de Mai Masri, film que explica
les turbulentes experiències, somnis i desil·lusions
d’una jove de Beirut; i el documental I See the Stars at
Noon, de Saeed Taji Farouky, que repassa la vida del
tripulant marroquí d’una pastera. Mostra de Cinema
Àrab. Del 18 al 21 d’octubre. Les projeccions i els
debats es realitzen a Cinebaix (Joan Batllori, 21). Sant
Feliu de Llobregat (Barcelona). El programa sencer es
pot consultar a l’adreça: www.cinebaix.com/mostra07.

No creguis, hipòcrita, amic Lector, que
això serà una columna per cantar les
meravelles i els triomfs dels fasts
frankfurtians amb la cultura catalana

com a convidada d’honor. Fa un no-res que vaig
arribar de la Frankfurter Buchmesse amb una
única bona notícia: la possibilitat que em tra-
duexin dos llibres. No creguis que això ho he
aconseguit gràcies a cap agent o a la intermedia-
ció d’aquests Instituts de Promoció Exterior. Un
mateix és el millor agent quan sap que hi ha una
petita editorial on són sensibles a les escriptures
que fugen de la bestselleritat fàcil. No negaré
que —i això ja ho vaig parlar l’any passat amb el
director de la fira, Jürgen Boos, i em va donar la
raó— el protagonisme català ha donat visibilitat
a una llengua i una cultura europees i desconegu-
des i a alguns escriptors catalans que abans ni se
sabia que existien: Mendoza, Cercas, Vila-Ma-
tas i Zafón s’han vist substituïts per Monzó,
Cabré, Barbal i Riera, la qual cosa ja és tot un
començament de canvi. Uf! I un altre fet que
m’ha alegrat i sorprès a parts iguals ha estat el
protagonisme del País Valencià. Montilla i Anti-
ch, sense pèls al cervell, s’han deixat de les benei-
turies de la “no ingerència” i han assenyalat,
cadascun a la seva manera, i amb uns discursos
tan matisats com rigorosos, el paper essencial
dels valencians dins la cultura catalana. M’entu-
siasmà veure els batles de Morella, Gandia i
Sueca, ben contents, convertits en representació
institucional, acompanyats dels batles de la Fran-
ja d’Aragó, de Perpinyà i de l’Alguer en un pais-
catalanisme modèlic i engrescador.

I la subversió frankfurtiana anunciada? Un
llibre que Margalida Pons, poeta, professora i
recercadora, em va donar entremig de pavellons,
casetes editorials, auditòriums, exposicions i el
sofà blau. Em vaig aferrar a les 450 planes, cura-
des i editades per la Pons, i les vaig devorar abans
de posar els peus a Mallorca. Quin fou l’agent
provocador d’aquesta llegiguera prodigiosa? Sis
exploradors de la literatura catalana, joves i arris-
cats, es dediquen a recórrer les formes i condici-
ons de la narrativa experimental catalana des de
1970 a 1985. La feina de la Pons, la Picornell, la
Pradas, la Muntaner, el Seguí i el Martínez és
sedassar i discernir dins les escriptures d’uns na-
rradors influenciats per la revista Tel Quel, pel
marxisme revisat d’Althusser, per la psicoanàlisi
lacaniana, per una tradició d’autors excèntrics
(Artaud, Bataille, Mallarmé, Rimbaud, Sade, et-
cètera) i per la incorporació de noves tècniques
de la lletra. Ens conten l’ambient contracultural
on habitaven aquells escriptors, ens presenten els
seus debats, els seus discursos, les seves fragili-
tats, ens informen de les crítiques que suscitaren i
ens ofereixen un mostrari dels seus textos que
vindiquen, alhora, una marginalitat i una veu
dins la literatura catalana. Llegir això dins la
Frankfurter Buchmesse m’excitava, m’estimula-
va i em donava forces. Repassar la feina dels
col·lectius Trencavel, Ignasi Ubac i Taller Llunà-
tic m’omplia de suvenirs, rellegir sobre Albertí,
Trolec, Pi de Cabanyes, Hac Mor, etcètera era
com una injecció de vita nuova. Un treball mo-
dèlic i obert: Textualisme i subversió (Universitat
de les Illes Balears / Publicacions de l’Abadia de
Montserrat). You are welcome.
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BIEL MESQUIDA

Trànsits. / FERRAN MATEO

Fotograma de la pel·lícula Beirut Diaries, de Mai Masri.
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