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Una pel·lícula de ficció so-
bre la crisi global rodada
en nou dies, amb diàlegs
improvisats i que es divul-
ga sota la llicència Creati-
ve Commons perquè tot-
hom la pugui divulgar lliu-

rement; això és Interfe-
rències, que s’estrena de-
mà impulsada per la Fun-
dació Quepo i l’Observato-
ri del Deute en la Globalit-
zació.

El film neix de la volun-
tat d’aquestes dues enti-
tats de divulgar les causes
de l’actual crisi econòmi-
ca, dins d’un projecte au-
diovisual i educatiu més
ampli; tot i el seu caràcter
de guerrilla, ha aconseguit
estrenar-se als cinemes,

però també es podrà veure
per internet en episodis
penjats setmanalment.

La trama d’Interferèn-
cies gira al voltant d’una
jove companyia teatral
que prepara una obra de
denúncia sobre la societat
de consum i els desequili-
bris entre els països rics i
els pobres.

Les discussions creati-
ves entre els membres de
la companyia, els assajos,
la creació de noves esce-

nes, etc. sustenten l’es-
quelet dramàtic d’una
producció que vol posar
noms i cognoms als res-
ponsables de la situació
actual.

El director d’Interfe-
rències, Pablo A. Zare-
ceansky, explica que han
treballat sempre a partir
de la improvisació dels ac-
tors, que van assajar du-
rant dues setmanes a par-
tir d’un guió previ, i els van
anar donant documenta-

ció sobre els temes de què
parla la pel·lícula.

Tot i que la idea va néi-
xer fa ja un parell d’anys, la
ficció va acabar topant
amb la realitat quan va es-
clatar el 15-M i el movi-
ment dels “indignats”. Se-
gons Zareceansky, van co-
mençar a rodar el 16-M, la
qual cosa els va obligar a
modificar el final i va gene-
rar un ambient molt espe-
cial, “l’equip es va impreg-
nar de l’esperit”. ■
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Planeta va reunir ahir
unes quantes desenes de
periodistes i llibreters pro-
cedents d’arreu l’Estat es-
panyol, Llatinoamèrica i
altres països a la capella de
l’antic convent dels Àngels
–ara del Macba–, per pre-
sentar en societat El pri-
sionero del cielo, la tercera
i per tant penúltima part
de la tetralogia del Cemen-
tiri dels Llibres Oblidats de
Carlos Ruiz Zafón, que ara
fa deu anys va obrir tot un
fenomen editorial titulat
La sombra del viento, amb
10 milions d’exemplars
venuts arreu del món.
Avui surt a la venda en el
mercat hispà El prisione-
ro del cielo, amb un tiratge
d’un milió d’exemplars. La
versió catalana no veurà la
llum fins el 19 de gener.

“Aquesta novel·la és
molt més lluminosa que El
juego del ángel. Ara la his-
tòria ja ha travessat
l’equador i van encaixant
totes les peces: totes les
claus de les dues novel·les
anteriors són reinterpre-
tades i cobren una força
que fa precipitar la narra-
ció. Fins ara no sabíem de
què anava la partida”, ex-
plicava ahir Ruiz Zafón a
la periodista Gemma Nier-
ga en una conversa que va
obrir al migdia la intensa
jornada promocional.

Tot i que va insistir que
ni es marca ni li marquen
terminis, l’escriptor va dir
que d’aquí a dos o tres anys
podria arribar el capítol fi-
nal que clourà la tetralogia
i desvelarà el destí i els se-
crets de Daniel i Fermín,
entre llibres oblidats. ■
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Ajaguda, fa sis metres d’al-
çada i n’ocupa un diàme-
tre de quinze. Si és posés
dempeus faria vint me-
tres. És la Claudia Schnei-
der que s’ha instal·lat (mi-
llor dit, ha caigut, estarru-
fada, i demana auxili) so-
bre l’escenari del Gran
Teatre del Liceu, que obre
temporada dissabte amb
Le Grand Macabre, una
òpera de György Ligeti es-
trenada l’any 1978, i que
es representa per primer
cop a l’Estat. “És una òpe-
ra que va sobre la por a la
mort, però una por física i
real, per això vam pensar a
posar d’escenografia una
persona real, la Claudia
Schneider, una cantant
d’òpera carismàtica i enèr-
gica”. Àlex Ollé (La Fura
dels Baus) ha estat l’encar-
regat, amb Valentina Car-
rasco, de la direcció escè-
nica d’aquest muntatge
que ja ha girat per diversos
indrets des de l’estrena el
2009 a Londres, Roma i
Brussel·les, on ha desper-
tat entusiasme pel caire
monumental i el to carna-
valesc (“Viva Verdi!”, es
veu que van xisclar a Ro-
ma).

L’acció se situa al Prin-
cipat de Breughelland en
honor al pintor flamenc
Bruegel, autor d’El Triomf
de la mort. “Per construir
la nina em vaig inspirar en
un quadre d’un pintor

anònim contemporani de
Bruegel, un paisatge que
en realitat és la cara d’una

dona, i un quadre d’Andy
Warhol, Chelsea Girls, un
cos de dona amb finestres i
portes.” Alfons Flores, l’es-
cenògraf, va tenir molt cla-
ra la comanda de crear un
efecte “orgànic”, “un cos
que es degrada i es mor”.

Amb tot, Valentina Car-
rasco insisteix a destacar
l’esperit “optimista” de
l’obra en la qual, malgrat
tenir la mort com a ame-
naça constant, no acaba
morint ningú: “Crec que
Ligeti més o menys ens vol
dir que davant la por no

ens hem de paralitzar sinó
riure, prendre’ns la vida
més a la lleugera.”

“És el muntatge defini-
tiu d’aquesta obra –emfa-
sitzava ahir Joan Mata-
bosch, director artístic
del Liceu– perquè ha sa-
but captar l’esperit
d’aquesta obra que és un
gran guinyol, una befa so-
bre la fi del món.” També
va destacar el “deliri to-
tal” de l’orquestració,
“descompensada” a favor
de les percussions i els
vents: “L’obertura és un

concert de clàxons i pre-
para l’espectador per al
que vindrà.” Le Grand
Macabre està farcida de
referències a la història de
la música: “Ligeti va voler
fer una antiòpera, però va
acabar fent un homenat-
ge al gènere.”

El muntatge, una co-
producció del Liceu amb
la Monnaie de Brussel·les,
l’Opera di Roma i l’English
National Opera, s’enregis-
trarà per fer un DVD co-
mercial, el primer d’a-
quest títol. ■
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El muntatge apoteòsic de ‘Le Grand Macabre’, de Ligeti, signat per
La Fura dels Baus arriba al Liceu com un gran guinyol escatològic

L’escenografia de ‘Le Grand Macabre’, de La Fura dels Baus, amb la nina Claudia Schneider sobre l’escenari ■ BERND UHLIG

“Ligeti, més o
menys, ens vol
dir que davant la
por no ens hem
de paralitzar
sinó riure”


