
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 04995M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 04/03/2007 - Hora: 23:35

icult
DILLUNS

5 DE MARÇ DEL 2007 49espectacles el Periódico

18 mirades sobre París
El film col.lectiu ‘París, je t’aime’ retrata a través de les històries d’una vintena
de directors la cara més desconeguda dels diferents barris de la capital francesa

LA CIUTAT DE LA LLUM, PROTAGONISTA DE LA PEL.LÍCULA

ELIANNE ROS
PARÍS

A
l llarg de la història del ci-
ne, poques ciutats han es-
tat tan sol.licitades per
servir de decorat com

París. Des d’Un americà a París
(1951) fins a El Código Da Vinci
(2006), la capital francesa ha estat
teló de fons de grans i petites pro-
duccions i ara, a París, je t’ aime, es-
trenada la setmana passada a Es-
panya, es converteix en protagonis-
ta absoluta.

Integrada per 18 curts de direc-
tors de diferents nacionalitats, el
film mostra les múltiples cares de
París. Cada realitzador ha elegit un
dels 20 districtes de la ciutat
–n’han quedat fora el XI i el XV– i
cadascun explica una història bus-
cant en el costat ocult de la me-
tròpolis. Fins i tot el seu perfil més
conegut (Torre Eiffel, Montmartre)
rep un nou enfocament.

Al districte I, els germans Joel i
Etham Coen prescindeixen del
Louvre i dels jardins de les Tulle-
ries per quedar-se a l’estació de me-
tro amb la surrealista història d’un
turista (Steve Buscemi) que és besat
per una parisenca a qui havia go-
sat mirar als ulls. La filmació es va
fer en una estació –a la Porte des Li-
les– dedicada exclusivament a ro-
datges. Si es té en compte que París
alberga una mitjana de 10 filma-
cions al dia, no és gens estrany que
el metro tingui la seva pròpia ve-
det cinematogràfica.

L’única realitzadora espanyola,
Isabel Coixet, ha ambientat el seu
relat al vital barri de la Bastilla. Un

home (Sergio Castellitto) espera la
seva dona en un restaurant amb la
intenció de dir-li que la deixa. Té
una amant. Ella també té una cosa a
anunciar: pateix un càncer. Amb
aquest fil argumental tan propi de
Coixet (la confrontació amb la mort
sol aparèixer a les seves pel.lícules),
la directora construeix una poètica
història d’amor.

París, je t’ aime també reuneix un
elenc d’actors i actrius de primera
línia. Juliette Binoche protagonitza
l’angoixant història del director No-
buhiro Suwa filmada de nit a la
plaça de les Victòries (districte II). Al
curt de Tom Tykwer, Natalie Port-
man és l’estudiant de música que
deambula per un canal de Saint-
Martin (districte X). Nick Nolte pas-
seja pel París burgès del baró Hauss-
mann (districte XVII) en el relat diri-
git per Alfonso Cuarón.

Fanny Ardant i Bob Hoskins pro-
tagonitzen una sòrdida història de
Richard Lagravenese que està am-
bientada en un sex shop de Pigalle.
Gérard Depardieu codirigeix amb
Fréderic Auburtin Gena Rowlands i
Ben Gazzara en la trobada d’una pa-

rella madura a punt de divorciar-se
a la Brasserie Le Rostand (districte
VI), un clàssic dels intel.lectuals de
la Rive gauche. I Elijah Wood es rela-
ciona amb una vampira a mitjanit
al barri de la Madeleine (districte
VIII), sota la direcció de Vicenzo Na-
tali.

El recorregut per aquest París
desmitificat s’acaba als barris més
populars i mestissos de la ciutat.
Descobreix el cementiri de Père-La-
chaise (districte XX), on reposen
Oscar Wilde i Paul Éluard, o la
recòndita Place des Fêtes (districte
XIX). París, je t’ aime no és cap es-
pot, però és segur que el públic
surt estimant una mica més aques-
ta ciutat en què conviuen tots els
mons.H

33 Escena del curt rodat per Isabel Coixet, l’única directora espanyola que ha intervingut en la pel.lícula.

Isabel Coixet
construeix un
poètic relat d’amor
que té lloc al barri
de la Bastilla

L’‘Antígona’ de
Broggi torna
a la Biblioteca
de Catalunya

TEATRE3 REPOSICIÓ

El director Oriol Broggi torna aques-
ta nit amb Antígona a la Biblioteca
de Catalunya, un any després d’es-
trenar amb gran èxit la tragèdia de
Sòfocles al mateix espai del Raval
barceloní que va descobrir, per ca-
sualitat i gairebé a les palpentes, fa
12 mesos. «És un escenari ideal per a
obres antigues, èpiques. Té un mi-
croclima màgic. Quan vaig veure la
nau per primera vegada era molt
lúgubre, tenia molt poca llum i feia
por. Deien que per aquí hi ha el fan-
tasma Francesc, que creiem que és
bo. Vam posar sorra a terra, hi vam
instal.lar grades i vam inventar un
espai escènic per a 140 espectadors,
situats molt a prop dels actors», ex-
plica el director barceloní sobre la
nau gòtica, antiga Escola d’Arts i Ofi-
cis, on torna a representar la cruen-
ta tragèdia protagonitzada per Clara
Segura (Antígona) i Pep Cruz
(Creont).

El muntatge, que durant tres set-
manes va omplir el teatre La Abadía
de Madrid, es representarà només
de dilluns a dijous perquè els caps
de setmana prosseguirà la seva exi-
tosa gira per Catalunya. Per «aprofi-
tar l’espai», Broggi estrenarà dissab-
te que ve en aquest mateix escenari
Carter del rei, una faula de Tagore a
càrrec de la jove companyia del Tea-
tre de Manacor (Mallorca) i, destinat
al públic infantil i familiar, Rosita,
història d’una florista, un muntatge
sobre Pigmalió que interpreta Rosa
Gàmiz.

El prolífic director, que recent-
ment ha deixat la direcció artística
del teatre L’Alegria de Terrassa i que
també té en escena Primera història
d’Esther al Teatre Nacional de Cata-
lunya, estrenarà el maig vinent Pas-
sat al riu al Romea.H
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