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Amb el seu primer llarg-
metratge, Hedi, el direc-
tor tunisià Mohamed Ben
Attia no només va aconse-
guir participar en la secció
oficial del Festival de Ber-
lín de l’any passat, sinó
també figurar en el palma-
rès amb dos premis: l’Os
de Plata al millor actor
(Majd Mastoura) i el premi
a la millor òpera prima. La
pel·lícula narra la història
d’un noi reservat i confor-
mista a qui la seva posses-
siva mare concerta un ca-
sament; però un dia, en un
hotel de platja al qual va
per feina, coneix una ex-
travertida animadora per
la qual se sent atret.

En una conversa amb
El Punt Avui, Mohamed
Ben Attia explica que pre-
cisament el va atraure la
idea de narrar la rebel·lió
contra un casament con-
certat des del punt de vista
masculí, perquè “la dona
ja neix amb molts obsta-

cles que l’obliguen a supe-
rar-se. En canvi l’home ho
té tot, està mimat, no ha
de fer un esforç constant,
es dona per fet que el món
està fet a la seva mida”. No
és casualitat que la histò-
ria d’amor que viu el prota-
gonista neixi en un hotel,
un espai cosmopolita i im-
personal: “La meva pel·lí-
cula està feta de parado-

xes estranyes com aquest
contrast entre les formes
de vida tradicional i els ho-
tels moderns. Aquest és
un món a part on tot és
possible. Hi ha turistes
estrangers i pots beure al-
cohol, tenir sexe o muntar
una festa.”

Ben Attia dubta a l’hora
de contestar si el perso-
natge principal de Hedi es

pot considerar una metà-
fora de l’evolució de la jo-
ventut del seu país, ja que
“a Tunísia hi ha tal efer-
vescència entre la gent jo-
ve que ja no hi ha un proto-
tip, no hi ha el mateix con-
formisme que hi havia
abans. Hedi té una ingenu-
ïtat que no és l’habitual
per l’edat que té. El que sí
que té en comú amb molta

gent del país són els dub-
tes a l’hora de decidir quin
camí s’ha de triar”. Tuní-
sia és un dels països on, en-
tre el 2010 i el 2013, es va
viure l’anomenada Prima-
vera Àrab, i tot i les dificul-
tats el director considera
que “des de la revolució
han passat sis anys, que és
poc temps, però s’ha pro-
gressat molt en la llibertat
d’expressió, per exemple,
sobretot si es compara
amb països com ara el
Marroc, Algèria, Egipte.
Es pot parlar obertament
de sexualitat, de religió, de
política...

Hedi és coproduïda pels
germans Jean-Pierre i Luc
Dardenne, que es van in-
corporar al projecte “quan
el guió ja estava escrit. La
meva productora Dora
Bouchoucha els el va en-
viar juntament amb l’últim
curt que jo havia fet, i els va
interessar. Vam tenir mol-
tes sessions per Skype i do-
naven la seva opinió sobre
la història, però sense cap
mena d’imposició”. ■
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Rym Ben Messaoud i Majd Mastoura en una escena d’aquesta pel·lícula ■ GOLEM

Estrenes de cinema de la setmana
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El 1831, un predicador negre
va liderar una violenta revol-
ta contra l’esclavatge a Vir-
gínia. Nate Parker dirigeix i
protagonitza El nacimiento
de una nación, l’adaptació al
cinema d’aquesta història
real, en una pel·lícula que
agafa irònicament el títol
d’un dels films clau del nai-
xement del cinema i n’inver-
teix el contingut racista.

El naixement d’una nació
esclavista i violenta

La implantació recent de Ho-
llywood a la Xina ha afavorit
aquesta superproducció diri-
gida pel mestre xinès Zhang
Yimou i protagonitzada per
l’estrella nord-americana
Matt Damon. Interpreta un
mercenari anglès involucrat
en la lluita contra uns mons-
tres que han fet aixecar la
Gran Muralla. ■ REDACCIÓ

Matt Damon,
heroi xinès a ‘La
gran muralla’
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El cineasta xilè Pablo Larraín
(No, El club, Neruda) filma a
Jackie els instants i els dies
posteriors a l’assassinat de
Kennedy, tot apuntant amb
l’objectiu de la càmera a la se-
va dona, Jacqueline Kennedy.
Immortalitzada en fotos i
imatges de televisió, Jackie és
una icona del segle XX, però
el cinema no havia explorat la
seva figura en aquells mo-
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Natalie Portman compon
una ‘Jackie’ d’Oscar

Parker adopta un estil re-
alista que no estalvia detalls
de la violència patida pels
esclaus, que es van revoltar
sense gaires possibilitats
d’èxit. El film s’ha beneficiat
de l’interès de Hollywood
per històries d’afroameri-
cans, però una interessada
polèmica que ha esquitxat
el director l’ha apartada
dels Oscar. ■ B.S.

ments terribles. Larraín en fa
un retrat delicat, bell, que ens
acosta al seu dolor insuporta-
ble, però també al capteni-
ment i l’orgull que va mostrar
quan tot el món mirava cap a
ella. El cineasta ho filma amb
la complicitat d’una Natalie
Portman en estat de gràcia
que si ho té difícil per guanyar
el segon Oscar, és perquè La
La Land arrasa arreu. ■ B.S.

Catalunya Ràdio ha incre-
mentat els seus contin-
guts amb set programes
nous que amplien la seva
oferta digital. L’emprene-
doria, la innovació, l’hu-
mor, les arts escèniques,
les lletres de les cançons,
la gastronomia vista des
d’una peculiar perspectiva
i la música en català seran
alguns dels temes dels
nous espais de +CatRàdio,
el dial digital de Catalunya
Ràdio. El periodista espor-
tiu Carles Fité, l’humor de
Benegre, la periodista
Xantal Llavina i el cuiner
Jordi Jacas s’afegeixen ai-
xí als programes digitals ja
existents. L’emissora ha
estat pionera en la utilit-
zació de l’entorn digital
per difondre els seus con-
tinguts; programes com
ara Meteomauri o L’ofici
de viure són una referèn-
cia dins de l’entorn de la
ràdio digital. ■

Catalunya
Ràdio amplia
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Redacció
BARCELONA

El programa Autèntics.
cat, que dirigeix i presenta
cada diumenge al vespre a
El Punt Avui Televisió la
periodista Xantal Llavina,
és un dels finalistes als
premis Zapping de televi-
sió, que s’entregaran en el
transcurs d’una gala al
CaixaForum de Barcelona
el dijous 16 de març. A Au-
tèntics. cat, que competi-
rà en l’apartat de televi-
sions locals, Xantal Llavi-
na hi entrevista els millors
conferenciants del país,
aquells que aporten les
idees més noves en empre-
nedoria, innovació, creati-
vitat, competitivitat, acti-
tud positiva, optimisme,
societat digital i motiva-
ció. Trenta-tres personat-
ges han passat ja pel pro-
grama des del juliol passat,
entre ells el psicòleg Jau-
me Santandreu, el publi-
cista Lluís Bassat, el met-
ge i investigador Manel Es-
teller i la catedràtica Vic-
tòria Camps. ■

“Autèntics.
cat”, finalista
dels premis
Zapping

Redacció
BARCELONA


