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INMERSIÓN
Alemanya, 2017. Intriga, romàntic.
111 minuts. Direcció: Wim Wenders.
Guió: Erin Dignam, a partir de la novel·la
de J.M. Ledgard. Intèrprets: James McA-
voy (James Moore). Alicia Vikander (Da-
nielle Flinders), Alexander Siddig (Dr.
Shadid), Celyn Jones (Thumbs), Reda
Kateb (Saif), Charlotte Rampling (Alma),
Clémentine Baert (recepcionista), Karim
Wallet (Mark). Pantalles: Bages Centre
(Manresa) 

Algunes de les pàgines més
inspirades i memorables
del cinema dels anys se-

tanta i vuitanta foren escrites per
Wim Wenders. En el curso del
tiempo, El amigo americano, Pa-
rís, Texas i Cielo sobre Berlín són
títols indispensables per als
amants del cinema de cinc estre-
lles. Però la bona estrella del mes-
tre alemany ha declinat en les úl-
times dècades, on ha rodat es-
plèndids documentals (The Soul
of a Man, Pina, La sal de la tierra)
però ha signat llargmetratges de
ficció que estan, creativament, a
anys llum de les obres majors que
filmà quan era un dels estendards
del millor cinema d’autor. I la seva

nova proposta no contribuirà pre-
cisament a canviar el panorama.
Inmersión, basada en una novel·la
de J. M. Ledgard, copsa l’intens (i
decisiu) encontre de dues perso-
nes que estan a punt d’embran-
car-se en aventures tan dispars
com arriscades. Danny és una
biomatemàtica que vol  capbus-
sar-se en l’Àrtic per poder trobar a
les profunditats marines l’origen
de la vida terrestre. D’altra banda,
Danny treballa al servei de la in-
tel·ligència britànica i ha estat des-
tinat a Somàlia per lluitar contra
l’islamisme radical.

El llegendari realitzador ens
ofereix una reflexió tan ambiciosa
com irregular. No es pot negar la

gosadia del veterà cineasta que
s’ha atrevit a explorar obertament
qüestions tan complexes (i esti-
mulants) com la fe, la passió i la
intolerància. Inmersión funciona
substancialment a la
seva primera mei-
tat, quan es con-
centra en la relació
amorosa de la
seva parella prota-
gonista. Unes pin-
zellades líriques i
les magnífiques
interpreta-
cions d’Ali-
cia Vi-
kander i
James

McAvoy aconsegueixen atrapar-
nos. Però el fresc romàntic i moral
que teixeix el creador germànic
perd molts punts quan s’embolica
gradualment en dissertacions
ideològiques i polítiques. 

Tot i la davallada creativa, a Wim Wenders, que ha signat algunes de les pàgines inspirades del
cinema dels anys 70 i 80, no se li pot negar la gosadia per explorar temes com la fe o la passió
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AMBICIOSA PERÒ IRREGULAR

Ahir va acabar la 29a Mostra
d’Igualada, que ha tingut lloc del
12 al 15 d’abril. La pluja no va im-
pedir que durant quatre dies Igua-
lada esdevingués la capital del
teatre infantil i juvenil, amb una
bona afluència tant de públic fa-
miliar i juvenil com del sector pro-
fessional. Tot i el descens d’assis-
tència en relació amb edicions an-
teriors a causa del mal temps, ahir
l’afluència de públic va augmen-
tar considerablement. 

Vinculada amb la campanya
d’enguany al voltant de «la curio-
sitat en escena», l’acció #empre-
gunto amb què es va interpel·lar
el públic perquè reflexionés sobre
les qüestions que li havien generat
els diversos espectacles de la
Mostra va tenir molt bona acolli-
da, tant físicament en uns plafons
on es podia escriure a la sortida de
les representacions com a través
de les xarxes socials. L’objectiu
d’aquest eix temàtic era, segons
explicava Pep Farrés, director ar-
tístic de la Mostra, aconseguir «ge-
nerar més preguntes que respos-
tes entre els espectadors», ja que
«volem allunyar-nos dels espec-
tacles que porten el públic a tenir
conductes iguals», afegia.

Així, el públic ha pogut expres-
sar les seves preguntes al llarg del
certamen amb l’etiqueta #empre-
gunto a les xarxes socials, seguint
els diversos itineraris marcats
amb grans interrogants de cartró
repartits per la ciutat o bé en les
activitats que també s’han realit-
zat a les escoles i als establiments
locals. Els escolars de primària
han fet un taller-exposició que es
podrà visitar a la Sala Municipal
d’Exposicions fins al 29 d’abril i
més d’una seixantena de boti-

guers s’han sumat a la fira teatral
amb un concurs d’aparadors.

Espectacles reubicats
Tot i ser una edició condicionada
per la meteorologia, la majoria
d’espectacles de carrer es van po-
der reubicar en espais coberts i,
fins i tot, en algun cas, els nous es-
pais van acabar resultant un esce-
nari no convencional i molt atrac-
tiu com la basílica de Santa Maria,
que va acollir l’obra Envà, d’Amer
i Àfrica Circ. El poliesportiu de
l’escola Divina Pastora va agluti-
nar les funcions programades a la
plaça Cal Font i al pati del Museu
de la Pell, i l’Escola de Música va
substituir l’espai de la plaça de
l’Ajuntament. «En una fira estra-
tègica el programador ha de po-

der veure i la companyia ha de po-
der exhibir. Malgrat la pluja, hem
centrat esforços en què això fos
possible», assegurava Farrés. De
les 104 representacions progra-
mades, només es van haver de
cancel·lar tres funcions.

La Mostra 2018 ha comptat
amb la participació de 53 com-
panyies, de les quals 8 estatals i 4
internacionals, que han ofert 54
espectacles en més d’un centenar
de funcions. La fira ha estat esce-
nari de 9 estrenes absolutes i 10 a
Catalunya. Fins ahir a la tarda
s’havien registrat 11.371 localitats
assolint el 84% d’ocupació de
l'aforament dels espais de paga-
ment, i la previsió era arribar als
23.000 espactadors. «Tot i la pluja,
estem molt satisfets», deia Farrés.
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La 29a Mostra d’Igualada interpel·la
el públic i li genera preguntes
La fira tanca quatre dies d’espectacles amb la «curiositat en escena» com a protagonista
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La basílica de Santa Maria va acollir l’obra «Envà», d’Amer i Àfrica Circ, que es va reubicar a causa de la pluja

LA CLAU
Professionals estatals i 
internacionals fidelitzats
 Enguany s’han acreditat 682
professionals de 328 entitats,
275 de Catalunya, 40 de l’Estat
espanyol i 13 d’internacionals.
«Treballem per obrir-nos a
nous mercats i aquest any hem
notat un efecte crida entre pro-
gramadors d’arreu d’Europa»,
apunta Farrés, que tot i això re-
coneix que «el nostre mercat
objectiu sempre serà el català».

Quan
l’últim dia

de la guerra una
bala sega la vida
de la Rossa en un
tiroteig a la plaça
de Sant Pere de
Girona, el destí

d’en Lluc queda lligat per sempre al
de la senyora Stendhal, que el criarà
com si fos fi el seu. El periodista i
escriptor Rafel Nadal parlarà demà
(18 h) a a Biblioteca de Gironella del
seu últim llibre, La senyora Stendhal
(Columna), publicat ara fa un any i
del qual el mes de juny passat  ja se
n’havien venut  més de 30.000
exemplars.  El dimecres, a les 19.30 h,
també a la Biblioteca de Gironella,
recital de poemes sobre l’1-O amb
motiu de la presentació del llibre La
terra sagna (Edicions de L’Albí).

L’Ateneu d’Igualada projecta-
rà dijous (20 h), dins el cicle Gau-
dí, la premiada La libreria, diri-
gida per Isabel Coixet i interpre-
tada per Emily Mortimer, en una
adaptació de la novel·la del ma-
teix nom de Penelope Fitzgerald.
A finals dels 50 Florence Green
decideix fer realitat un dels seus
somnis: marxar de Londres i
obrir una petita llibreria en un
poble de la costa britànica. Però
aquesta decisió desencadenarà
tot tipus de reaccions entre els
habitants de la localitat. 



Rafel Nadal
«LA SENYORA STENDHAL»

«La llibreria» es veu
a l’Ateneu d’Igualada
REDACCIÓ MANRESA


