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� SECCIONS. El BAFF repeteix
les seccions d’anteriors edicions.
Torna Asian Selection, amb les
produccions més destacades del
darrer any; D-Cinema, dedicada al
format digital; i l’animació japonesa
a l’Espai Anime. Com a novetat
per celebrar el desè aniversari, s’ha
incorporat una secció que
recupera els millors títols
projectats al festival.

� SEUS. Hi haurà projeccions al
CCCB, als cines Aribau Club, a la
Casa Àsia, a l’Espacio Movistar i a
l’Espai Cultural Caja Madrid. S’hi
afegeix aquest any el Cinema Maldà.

� DATES. Del 25 d’abril al 5 de
maig.

� www.baff-bcn.org

Al lloc millor de Madrid, al carrer
d’Alcalá, hi ha el Centre Cultural
Blanquerna, que fa el paper d’apara-
dor oficial de la cosa catalana a la

capital del Regne d’Espanya. Com una am-
baixada cultural, consolat d’art i de llibres, i
una mica d’informació turística. Enguany,
el dia de Sant Jordi s’hi celebra, entre altres
actes, amb algunes presentacions de llibres,
com ara la traducció castellana d’El retorn
de Voltaire de Martí Dominguez, i la traduc-
ció del Purgatori meu. La idea és de prime-
ra, i n’hem d’estar molt contents. Dos au-
tors valencians a Madrid, traduïts, presen-
tats el dia del llibre. Cosa que cap centre
equivalent valencià (d’altra banda inexis-
tent a la capital de l’Estat) segurament no
hauria fet mai. Al govern del senyor Camps,
no pareix que li interessen els llibres valen-
cians. I menys encara traduïts i presentats a
Madrid. És normal, i així ha estat sempre
entre nosaltres, ara i abans: al president
Lerma tampoc li interessaven.

També deu ser normal, però, que el resul-
tat diguem-ne comercial de les presentacio-
ns siga més aviat pobre. O miserable. Fa deu
anys, vam presentar a Madrid la traducció
del meu Borja papa, al mateix Centre Blan-
querna, i
amb l’ama-
ble participa-
ció de Ma-
nuel Vicent,
ben conegut
per aquelles
terres. Hi ha-
gué entrevis-
tes de prem-
sa i de ràdio
i tot això,
com ha de
ser. I llavors, un amic meu que té una llibre-
ria prop de la Plaza Mayor em va dir: Com
que som amics, demanaré dos exemplars i
els posaré a l’aparador, però no es vendran:
quan la gent veja que posa Joan F. Mira, no
els comprarà. Si no fóra un llibre traduït del
català, si el nom de l’autor fóra Jean, o John
o Giovanni, cap problema, digué. Però si es
diu Joan (o Pere, o Jaume o Jordi), no hi ha
res a fer. En efecte, aquell llibre s’ha venut,
en castellà, aproximadament deu vegades
menys que en la versió original. I ara ma-
teix, Les veus del Pamano, de Jaume Cabré
porta venuts en alemany prop de 40.000
exemplars, i en espanyol uns 2.000, i així
podria citar altres llibres i altres autors, en
proporcions semblants.

No és una lamentació, és una constata-
ció. Allà, al territori que en diem “Madrid”,
que no és només una ciutat, és un país sen-
cer, presentar llibres traduïts del català és
una activitat simbòlica, necessària, educa-
da, i aproximadament inútil. Si l’autor es
diu Jaume o Joan, la reticència, la resistèn-
cia, el rebuig, seran més forts que qualsevol
presentació. Així és com és, i sant Jordi no
podrà fer-hi res.

LES DADES

Al govern del
senyor Camps, no pareix
que li interessen els llibres

valencians”

F. R.

La indústria cinematogràfi-
ca oriental viu un moment
dolç i serà allà per on pas-
sarà el futur del setè art,

asseguren convençuts Amaia Tor-
recilla i Carles Rios, directors del
Festival de Cinema Asiàtic de Bar-
celona (BAFF), que demà obre la
desena edició d’un certamen al
qual aquest any competeixen nou
directors novells i que té Hong
Kong com a país convidat. És una
indústria que ja no es limita a les
tradicionals propostes de Corea,
Japó o la prolífica Índia i les seves
coloristes cintes made in
Bollywood,

Assembly, de Feng Xiaogang,
una superproducció xinesa am-
bientada a la guerra civil que va
viure el país asiàtic després de la
Segona Guerra Mundial, ha estat
la pel·lícula escollida per a la ses-
sió inaugural. Les escenes d’acció
resulten espectaculars, però el film
no oblida narrar el drama humà
dels combatents.

D’entre les pel·lícules que op-
ten a guanyar el durian d’Or hi ha
diverses candidates fermes. Des de
les xineses Night train (Diao Yi-
nan) i The red awn (Shangjun
Cai), a la coreana With a girl of
black soil, de Jeon Soo-il, sobre la
supervivència en un petit poble mi-
ner que veu com la seva principal
font d’ingressos se’n va en orris.
També pot escriure el seu nom al
palmarès el director japonès Shin-
go Wakagi amb Waltz in starlight,
una pel·lícula amb què el cineasta
ret homenatge al seu avi, un cone-

gut actor de comèdia al seu país.
La falta de comunicació, les

situacions límit o la marginalitat
són alguns dels temes recurrents
a les pel·lícules que s’exhibiran
aquest any al festival. En aques-
ta llista figuren, per exemple,
Tambolista, on el filipí Adolfo
Alix Jr. fa un retrat de la ciutat
de Manila i els seus barris a tra-
vés de la mirada d’un noi pobre
que somia en convertir-se algun
dia en baterista.

El festival, que ha passat de
congregar 2.000 persones a la pri-
mera edició de 1999 a les 22.000
de la de l’any passat, també és una
ocasió ideal per trobar-se amb els
directors asiàtics. Aquest any s’es-
pera el sol·licitat Johnnie To, entre
d’altres, que clausurarà la mostra
amb Sparrow, el seu darrer film en
el qual, al contrari del que sol és-
ser habitual a les seves pel·lícules,
no es dispara ni una sola arma.

Ag
en

da
El BAFF que ve d’Orient
Hong Kong és la convidada del Festival de Cinema Asiàtic

Fotograma de The red awn.

Fotograma de la pel·lícula Assembly, que obre la mostra.

Llibres,
Madrid
JOAN F. MIRA
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El Govern de la Generali-
tat ha aprovat el nou de-
cret que regula les pràcti-
ques de tatuatge, micro-

pigmentació i pírcing. Ara, els
menors de 16 anys, a part del
consentiment que hauran de
signar, també estaran obligats
a aportar “un certificat de ma-
duresa signat pel pare, la mare,
o el tutor”.

Un pessimista s’haurà posat
trist amb aquesta notícia. Deu
pensar que el nostre pobre Go-
vern només pot manar en els
pírcings de la població, perquè
en altres coses, com l’aigua o
els impostos, qui mana és Ma-
drid. Però un optimista s’haurà
posat content. Deu pensar —i
és el meu cas— que fa il·lusió
que el Tripartit pugui regular-
nos els forats corporals adqui-
rits. Que no calgui enviar el cer-
tificat a Madrid perquè te’l tor-
nin amb el segell del Ministeri
corresponent.

Però els menors de setze
anys no ho deuen veure igual.
Ara, pobres, han d’aportar un
certificat de maduresa per po-
der-se posar un clau a la llen-
gua, a la cella o al melic. Han
d’aportar un certificat de madu-
resa (firmat per la seva mare)
per tatuar-se “Amor de madre”
(que ara és un tatuatge que es
torna a fer perquè es veu que fa
retro).

El que jo em pregunto és on
et donen el certificat de madu-
resa? En un d’aquests gabinets
psicològics on també et donen
el certificat que et fa apte per
ser amo de gossos perillosos? Si
és així, és fàcil. Jo mateixa me’l
vaig treure. Es tracta de contes-
tar “no” quan et pregunten si
tens desitjos violents, si et falta
l’aire quan ets en un lloc tancat
i si tens ganes de matar algú.

En tot cas, ho veig difícil. Hi
haurà molts psicòlegs que esta-
ran en contra dels pírcings i,
per tant, diran que això és com
no voler formar part d’un club
on t’hi admetin de soci. És a
dir, que no donaran el certificat
de maduresa a cap persona que
es vulgui posar un pírcing, per-
què trobaran que voler posar-
se un pírcing no és madur. I
només donaran el certificat de
maduresa (apte per posar-se un
pírcing) a les persones que no
vulguin posar-se’n cap.

Fotografia de la sèrie Cult, d’Aleix Plademunt, un dels autors representats a les jornades de fotografia celebrades a Tarragona.

El pírcing
EMPAR MOLINER

BELÉN GINART

L’any 1980 es van organitzar les
I Jornades Catalanes de Foto-
grafia, impulsades des de la
mateixa professió. Un dels

fruits més visibles d’aquell debat, cele-
brat a la Fundació Miró de Barcelo-
na, va ser la creació, dos anys més
tard, de la Primavera Fotogràfica,
que ben aviat seria assumida per la
Generalitat. Per fi la fotografia entra-
va al museu, adquiria visibilitat i di-
mensió cultural i s’apropava al gran
públic. La proliferació d’exposicions
que va caracteritzar aquest esdeveni-
ment biennal (i que, finalment, va te-
nir molt a veure amb la seva desapari-
ció, l’any 2004), no va anar acompa-
nyada de la reflexió teòrica i sectorial
d’una manera sistematitzada. Tot i
que tampoc va ser estèril en aquest
camp. El 1996, sota la coordinació de
Cristina Zelich, es va publicar el Lli-
bre blanc del patrimoni fotogràfic a
Catalunya, on s’oferia un diagnòstic
sobre la situació i les mesures que

calia emprendre a fi de millorar-la.
En el temps transcorregut des

d’aquelles primeres jornades, la foto-
grafia ha anat normalitzant la seva
equiparació amb la resta de discipli-
nes artístiques, ha aconseguit una
presència regular als museus, han apa-
regut galeries especialitzades, el
MNAC li ha dedicat un departament
específic, s’ha començat a convertir
en objecte de desig per a inversors i
col·leccionistes, s’han creat
col·lectius, iniciatives (Centre de Foto-
grafia Documental de Barcelona,
Photographic Social Vision, Trafic) i
premis encaminats a donar-li suport
i, sobretot, s’han modificat profunda-
ment els processos de producció, ges-
tió, distribució i consum de la fotogra-
fia, de tal manera que molts estudio-
sos consideren més pertinent substi-
tuir el concepte clàssic pel d’imatge.
Però a Catalunya hi continua havent
moltes mancances, desequilibris en re-
lació a com països més avançats en la
matèria han abordat qüestions com la

preservació del patrimoni, el suport
als fotògrafs, la investigació i l’educa-
ció. 28 anys més tard d’aquella prime-
ra trobada de professionals, el sector
s’ha tornat a asseure per reflexionar
sobre tots aquests canvis i mancances
i dibuixar l’estat actual del sector, en-
tès en un sentit molt ampli i transver-
sal, en les II Jornades Catalanes de
Fotografia.

Una trobada organitzada en el
marc de l’SCAN, un esdeveniment
impulsat pel Departament de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació sota la
coordinació executiva de Mariona
Fernández. SCAN ha començat amb
una edició zero, celebrada la setma-
na passada a Tarragona, un model
de prova que ha complementat la ba-
se teòrica amb un seguit d’exposi-
cions distribuïdes per la ciutat i que
acabarà de perfilar-se de cara a l’any
vinent. I que, sobretot, ha tornat la
fotografia o, millor dit, la imatge, al
centre del debat.

 Passa a la pàgina 2

Simona Škrabec ressenya la darrera novel·la de Maria Barbal, ‘Emma’ � Jordi Llovet escriu
sobre ‘Els Evangelis apòcrifs’ � Fermín Robles entrevista el periodista Àngel Casas � Xavier

Monteys analitza una torre d’oficines de l’Avinguda Rio de Janeiro

La imatge, a debat
SCAN impulsa les II Jornades Catalanes de Fotografia,

28 anys després de les primeres


