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Mielke publica ‘La rosa dorada’,
una novel.la de misteri i rivalitat

LLIBRE DE REGAL

El Club del Lector regala 10 abonaments per veure totes les pel.lícules

Barcelona celebra el primer
Festival de Cine Brasiler

NOU CERTAMEN INTERNACIONAL

33 Portada del llibre.

33 Imatge de la pel.lícula Zuzu Angel, una de les participants al festival.
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Barcelona és una ciutat coneguda
al món per la seva capacitat d’aco-
llida cultural. Una nova mostra
d’això és la inauguració de Cinema
Brasil, el nou festival de cine brasi-
ler que ja se celebra des de fa anys
a Miami i Nova York.

La indústria cinematogràfica ca-
rioca ha proporcionat figures com
els directors Walter Salles (Ciudad
de Dios) i Fernando Meirelles (El jar-
dinero fidel), o les actrius Sonia Bra-
ga (Gabriela) i Fernanda Montene-
gro (Estación central del Brasil). Però
els noms consagrats són només
una porció del que el cel.luloide
brasiler pot aportar. Entre el 15 i el
21 de desembre, els cines Verdi
Park (Torrijos, 49) projecten un to-
tal de nou pel.lícules inèdites al

nostre país, a raó de tres cada dia,
que s’aniran repetint en diferents
horaris. L’organització va a càrrec de
Tarima, Producciones Animadas i la
brasilera Inffinito.

q UN PROGRAMA TEMPTADOR
Un dels llargmetratges més desta-
cats –el que obrirà el certamen– és
Amarelo manga, una història d’acos-
taments i allunyaments amorosos
dirigida l’any 2002 per Cláudio As-
sis. També s’exhibiran, entre altres:
Zuzu Angel, de Sérgio Rezende, Acha-
dos e perdidos, de José Joffily, Sonhos
e desejos, de Marcelo Santiago, Crime
delicado, del guardonat realitzador
Beto Brant, i O veneno da madrugada,
de Ruy Guerra, basada en una no-
vel.la del colombià Gabriel García

Márquez –el qual també va interve-
nir en l’adaptació del llibre a la
gran pantalla.

q ABONAMENTS ALS SOCIS
El Club del Lector ofereix 10 abona-
ments (5 dobles) per veure tots els
films del Festival de Cine Brasiler
de Barcelona. Els socis interessats
han de trucar al 806.11.77.01 o en-
viar un SMS al 5522 amb la parau-
la Club1 (espai) i el nom complet,
fins a les dotze d’aquesta nit. A
l’instant sabran si han guanyat. Els
afortunats podran recollir els ti-
quets el dia 13 a La Botiga (Bailèn,
86), de 9.30 a 14 i de 16 a 18 hores.
El programa complet i els horaris
es poden consultar a la web www.-
brazilianfilmfestival.com.

L’alemany Thomas R. P. Mielke va
publicar a principis d’any Los puen-
tes de Aviñón (Styria), un superven-
des que barreja la novel.la històri-
ca amb el thriller policíac, en un
entorn medieval i ultrareligiós. Era
el primer volum de l’anomenada
Trilogía de los Templarios, de la
qual acaba d’aparèixer la segona
entrega: La rosa dorada (Styria).

Els dos textos estan protagonit-
zats per Bertrand de Comminges,
que en el nou llibre és un recone-
gut comerciant que es dedica a
aconseguir objectes valuosos per al
Papa, amb el pretext de comprar i
vendre armes exòtiques. Durant
una de les seves missions, en què
transportava la misteriosa rosa

daurada, una tempesta fa naufragar
el seu vaixell i De Comminges cau
presoner dels Grimaldi, opositors al
poder del pontífex. Són 416 pàgines
d’intriga, traduïdes amb encert per
Sofía Mendía i Lucía Martínez.

El Club del Lector sorteja entre els
socis un total de 10 exemplars de La
rosa dorada. Els titulars de la targeta
hi poden participar trucant al
806.11.77.05 o enviant un SMS al
5522 amb la paraula Club5 (espai) i
el nom complet, fins a les dotze
d’aquesta mitjanit. A l’instant sa-
bran si han resultat afortunats. Els
guanyadors podran recollir els lli-
bres dijous, dia 14 de desembre, a
La Botiga (Bailèn, 86), de 9.30 a 14 i
de 16 a 18 hores.

CRÍTICA DE TEATREb

‘AUTOMÀTICS’, humor, terror i misteri

AUTOR I DIRECTOR Javier Daulte
ACTORS Roser Bundó, Bárbara
García i Joan Dausà
TEATRE Sala Muntaner
ESTRENA 24 de novembre

Espectacle formidable. Javier
Daulte (Gore, Ets aquí?, La felicitat)
torna a fer diana. Automàtics és
una bona obra, tan original com
inquietant, que aglutina alguns
dels elements principals de l’àm-
plia obra de l’autor argentí:
presència de l’inversemblant com
una cosa creïble, intervenció de
personatges estranys (com d’al-
tres galàxies), d’elements externs
i determinants en el desenvolu-
pament de la història, i d’humor;
quantitats d’un humor nou i con-
tundent.

Un grup de joves preparen un
treball pràctic per a un taller de
ciències del seu institut. Aquest
és el punt de partida de l’obra,
que es desenvolupa en una mena
de vell magatzem ple de tota me-
na de trastos; i entre aquests, tres
maniquins. Una imponent banda
sonora que reprodueix una tre-
menda i determinant tempesta
elèctrica ajuda a crear un clima
inquietant. Sis joves que compar-
teixen el projecte educatiu treba-
llen amb els maniquins, que en
el seu moment, i després d’una
d’aquestes tempestes que ressus-
citarien Frankenstein, prenen vi-
da. No els explico l’argument,
que està ple de sorpreses i desen-
volupat a un ritme vertiginós.

En l’obra, amb un inici sorpre-
nent, Daulte mostra tòpics i con-
tradiccions propis de la joventut,
que aquí es dibuixa com a des-

concertant. Ho fa amb un toc
d’humor intel.ligent que en
més d’una escena propicia el
riure obert. Hi ha un interes-
sant discurs sobre la naturale-
sa humana: les persones som
màquines parlants, diu Daul-
te. I per aquesta via ens rela-
ciona amb els maniquins, que
a la primera part són inani-
mats i, a la segona, adquirei-
xen animació i emoció. Per
cert: esplèndid treball de Ro-
ser Bundó, Bárbara García i
Joan Dausà.

Les escenes se succeeixen a
gran velocitat. Hi ha una bona
interpretació dels nous joves
actors, encara que alguns
d’ells han de treballar més la
veu: la dicció deixa a vegades
molt a desitjar. A Automàtics,
humor, terror i misteri estan
ficats amb intel.ligència en un
mateix sac.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

CRÍTICA DE MÚSICAb

NOUVELLE VAGUE, divertiment ‘cool’

ARTISTA Nouvelle Vague
LOCAL Espai Movistar
DATA 5 de desembre

El que era una ocurrència d’estu-
d i b e n t r o b a d a , e l d e b u t
homònim de Nouvelle Vague
(2004), s’ha anat inflant i conver-
tint en un grup al qual no falten
contractacions en diversos països
europeus. Els francesos Marc Co-
llin i Olivier Libaux, pares de la
criatura, han sortit al pas de la
demanda organitzant una banda
amb la qual cobrir expectatives.
¿Ho fa?

Doncs a mitges. Si es tracta de
passar una agradable vetllada
fashion, en la línia dels dos discos
de Nouvelle Vague, l’objectiu es
compleix. L’error és esperar més i
pretendre que Collin, Libaux i els
seus dos vocalistes ens redesco-
breixin un repertori llegendari
com el que porten al seu terreny;
clàssics de la new wave, el punk i
el postpunk als quals treuen ferro
en aromàtiques revisions amb in-
termitent sabor de bossa nova.

L’operació tracta de treure
punta a un joc d’extrems i desmi-
tificar cançons proveïdes d’una

aura de gravetat i autenticitat.
És atractiu com a divertiment
postmodern, però, sobre el ter-
reny, el seu interès és més
aviat irregular. De fet, difícil-
ment donava per a un segon
disc, forçat per l’èxit comercial
del primer.

A l’espai del Fòrum, n’hi va
haver una de freda i una de ca-
lenta. El gir swing de The guns
of Brixton (The Clash) va mos-
trar una solvent elasticitat,
Ever fallin in love (Buzzcocks) i
Teenage kicks (Undertones) van
tenir gràcia, i un refrescant
bany brasiler va canviar de
dalt a baix la tenebrosa A forest
(The Cure) sense fulminar cert
esperit selvàtic de l’original.

Però altres aventures van
grinyolar: Blue monday (New
Order), sense la textura rítmi-
ca original, perd impacte; The
killing moon (Echo & The Bun-
nymen) va tenir poc misteri i,
a Too drunk to fuck (Dead Ken-
nedys), les dues cantants sem-
blaven escolars a l’hora del pa-
ti jugant a assemblar-se a L7.
No sembla, en fi, que l’invent
doni per a gaire més.<
JORDI BIANCIOTTO

33 Javier Daulte.
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