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De la llum visible de Lempert al document deWang Bing sobre el maoisme

Natures fotogràfiques

Coincideixen a Barcelona dues
exposicions que es fonamenten
en l’exploració i l’expressió foto-
gràfica en blanc i negre i a partir
de formes naturals: Flor de lotus,
d’Amparo Fernández, a El Qua-
dernRobat fins al 19 de juny, iVi-
sible light, de Jochen Lempert, a
ProjecteSD fins al 21 d’agost. Els
dos artistes coincideixen en la se-
va formació com a biòlegs i en la
seva tendència a la representació
minimalista de formes entre re-
coneixibles i indefinides. Ampa-
ro Fernández presenta la prime-
ra exposició en una galeria i les
seves fotos són subaquàtiques i
obertes al descobriment i la sor-
presa. Hi apareixen fragments de
plantes i es perfilen brillantors a
contrallum, a contracel, vistes
des de l’aigua fosca d’un estany.
En canvi, Jochen Lempert ja és

un fotògraf reconegut internacio-
nalment, que presenta la seva se-
tena exposició individual a la ga-
leria de Sílvia Dauder. Amb més
de cinquanta fotografies que es
despleguen com tres constel·laci-
ons en parets i vitrines, Lempert
aconsegueix oferir-nos una visió
del món que sembla governada
per la capacitat de valorar els es-
pais i llocs gairebé despoblats o
buits, on importen sobretot les
semblances i els ritmes de les for-
mes i la presència de la llum, va-
lorada per simateixa, ja no al ser-
vei d’objectes o de personatges. A
les seves fotos hi ha insectes, nú-

pervivència– i és un dels millors
documentals d’aquest segle. He
Fengming, com Ànimes mortes i
altres obres de Wang Bing, me-
reix ser inclosa en els programes
educatius com un document de
visió imprescindible, tant com el
documental de Claude
Lanzmann Xoà o també la no-
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Exposició ‘Visible light’. Ivy
shadowandhorse, 2021,
fotografiadeJochenLempert
exposadaaProjecteSD

vel·la gràfica Maus, d’Art Spie-
gelman, sobre el genocidi perpe-
trat pels nazis.
En aquest cas, el context i el re-

refons històric és la revolució
maoista. La narració de la prota-
gonista es remet als fets que li van
passar a ella, al seu marit i a mi-
lers de persones que compartien

els ideals revolucionaris,
però van cometre l’error
d’expressar alguns sugge-
riments en to de crítica
constructiva. Per això van
ser castigats, humiliats,
portats als anomenats
camps de treball o de ree-
ducació, que eren camps
de concentració on la gent
innocent moria de gana.
LaXinamaoista va seruna
espècie d’infern terrenal,
programat per una casta
de buròcrates ineptes, que
van exercir impunement
de terroristes institucio-
nals. Pel·lícules com les
esmentades,He Fengming
o Ànimes mortes, revelen
la perversitat del poder
absolut, de partit únic,
d’inspiració leninista, sen-
se contrapesos, sense lli-
bertat d’expressió. Dife-
rent de la més subtil acció
nociva que imposen altres
formes de totalitarisme,
com ara el capitalisme no
productiu, merament es-
peculador, que va causar

la crisi actual.
Pròximament, a laFilmoteca es

podran veure obres de Chris
Marker i de Satyajit Ray, entre
d’altres.c
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FaunanyNilMolinervaactuar
al CampNou, dins del Cruïlla, i
arahohafeta l’EstadiOlímpic, i
alGuitarBcn,alasevaGiraZero
depresentaciódeBailandoenla
batalla. Podria semblar que és
unmúsic demasses però en els
dos casos l’aforament va ser re-
duït.Totiaixò,lasevaaudiència
creix, ja que les 3.000 entrades
es van esgotar amb temps. I els
fans, amb destacada presència
femenina, van fer que la pandè-
mia comencés a semblar cosa
delpassat.Hivahavermàscares
però estar asseguts va ser im-
possible davant la descàrrega
deritme ialegriaqueproposa.
La festa va ser gairebé total,

amb focs d’artifici, flamarades,
serpentines, confeti i convidats
que el van ajudar en unes can-
çonsquebeuendelmestissatge,
elR&Bi lacançómelòdica,pro-
pulsades per un compenetrat
septet, amb determinant secció
de metall i percussió. Des de
l’ska inicial ambHijos de la tier-
ra, allò va ser una celebració de
la vida i de l’amor, amb les con-
gues donant sabor salser a Se
nos escapa. No van faltar les ba-
lades, com Déjame escapar, ni
l’ús del català, primer en algu-
nes estrofes de Cien por cien i
després en l’estrena de Som
ocells.
La banda va ser protagonista

en dos interludis de reggae i
funk, mentre ell aprofitava per
canviar-se de roba, i fins i tot hi
va haver batucada. Després de
les celebrades El despertar i La
bestia va aparèixer el canari
Danny Romero per posar ac-
centurbanal gust tropicaldeSe
meva. ElmadrilenyAndrésCe-
ballos,delgrupDvicio,elvaaju-
dar en el toc retro d’Epiphany i
la veu trencadadel sevillàAlva-
ro de Luna va ser el contrapunt
aMiscicatrices.Novafaltaruna
estrena absoluta, la inèdita Me
quedo, en sintonia ambel seu to
festivomestís, ni el moment de
pianoamblacelebradaSoldadi-
to dehierro, enun tramfinal co-
ronatperl’explosivaBailandoal
costatdeLennisRodríguez.c
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vols, llunes, teranyines, bardis-
ses, fulles d’un arbre fruiter o for-
mes indefinides, potser de sorra
dispersa.

Cinema imprescindible. Convé
estar al corrent de la programa-
ció de la Filmoteca de Catalunya.
A la seva seu barcelonina s’han
pogut veure recentment
pel·lícules esplèndides
d’autores com la massa
oblidada pionera i mestra
del cinema experimental
Marie Menken, o la més
reconeguda Chantal
Akerman. O també la
pel·lícula de Mani Kaul
Dhrupad (1983), protago-
nitzadaperundelsmillors
músics de tots els temps:
Zia Mohiuddin Dagar, au-
tor d’un sublim Dhrupad-
RagaYaman. Aquestamú-
sica índia es troba a la xar-
xa digital i qui l’escolti
amb atenció pot arribar a
la conclusió que el cànon
globalitzat de la història
de lamúsica clàssica i con-
temporània és un gran er-
ror, producte d’un narci-
sisme occidental que ig-
nora altres cultures i
altres maneres.
Fa uns dies es va projec-

tar a la Filmoteca una
pel·lícula documental del
director xinèsWang Bing:
He Fengming (2007), que
porta com a títol el nom del pro-
tagonista. Dura una mica més de
tres hores, és un monòleg en què
una dona explica la seva vida –o
més aviat la seva infravida i su-

Quina actriu va parlar amb
un sicari perquè lamatés?
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Jolie com a Lara Croft

Angelina Jolie va decidir fer
unpasdavant iparlarober-
tamentdelasevadepressió

just quan començava a enlairar la
seva carrera cinematogràfica amb
Tomb Raider. Acabava de triomfar
com a Lara Croft i força cineastes
estaven interessats a treballar amb
ella. Però aquest fet no la va frenar
perexplicarlasevarealitatalsperi-
odistesque intentavenesbrinarso-
breel seupassat.

En una entrevista a IMDb, la re-
coneguda base de dades sobre ac-
tors i pel·lícules, l’actriu va revelar
que durant diversos anys va patir
“forts episodis depressius” que la
van portar a pensar en el suïcidi.
Una idea que va rebutjar al pensar
en la seva família, ja que creia que
intentarienbuscarexplicacionsise
n’acabariensentint culpables.
Amb tot, en els seus pitjors mo-

ments, continuava tenint al cap la

ideademorir-se. Per això, va creu-
re que la millor manera de dur a
terme el seu propòsit era contrac-
tant un assassí a sou. “Això sonarà
com una bogeria, però hi va haver
un moment en què anava a con-
tractar algú perquè em matés”, va
reconèixer.
Va arribar a fer-ho. Però el ma-

teix sicari va provar de treure-li la
ideadelcap.Livademanarqueme-
dités durant unmesmés i que pro-
vés de trobar coses positives al seu
voltant,perpoquesquefossin.“Em
vaparlarambmoltadolçor.Unmes
després, algunes coses van canviar
en la meva vida i vaig tornar a so-
breviure”, vaexplicar la intèrpret.

LARA GÓMEZ RUIZ

I demà:
Quina primera dama nazi
va portar cognom jueu i una

estrella de David?
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