
Billy Bragg,
en època de fúria

L’APUNT nio Baños), convé sempre escoltar-les amb especial
dedicació. El músic britànic parla d’autonomia perso-
nal, igualtat i obligació de retre comptes –aquestes
són, en efecte, les tres dimensions de la llibertat– en
un llibre dens però amb no poques reflexions contra
corrent que fan rumiar. Vivim en època de fúria i veus
com la de Bragg són un kit de primera necessitat.Guillem Vidal

Les guitarres de Billy Bragg, com les de Woody Guth-
rie i Joe Strummer, són de les que maten feixistes.
I les seves opinions, siguin formulades en cançons, mí-
tings com el que va oferir, al voltant del que hauria de
ser el socialisme, el 1997 a les Festes de la Mercè, o lli-
bres com el que ens ocupa (Les tres dimensions de la
llibertat, publicat per Més Llibres i amb pròleg d’Anto-
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Fins a quin punt s’ha de deixar
de banda la neutralitat i ser
combatiu, quan es vulneren els
drets fonamentals?
Jo crec que amb els drets fona-
mentals s’hi ha de ser sempre,
ho són perquè són de tothom.
Quan es violen o malmeten els
drets fonamentals del teu veí,
pensi com pensi o sigui com si-
gui, en el fons s’estan violant els
teus drets també. Aquí, i més en
una ràdio pública, però a les pri-
vades també, la nostra obligació
és defensar-los.

Què ens pot dir de l’equip que
té al darrere?
El matí de Catalunya Ràdio és
l’equip. Hi ha l’equip estricta-
ment d’El matí..., que són la
crème de la crème de la ràdio, i
després hi ha tot l’equip d’infor-
matius, producció, tècnics... Si
d’alguna cosa m’han servit
aquests anys que he estat fent
el Catalunya nit és per desco-
brir amb molta alegria tot el ta-
lent que hi ha a Catalunya Rà-
dio. Per tant, el que farem
aquesta temporada és tirar
d’aquest talent, explotar-lo al
màxim i fer-lo lluir.

Farà un cop de timó, amb can-
vis importants, o farà petits
canvis al programa?
Farem canvis perquè t’has de
sentir còmode en el vestit que et
poses. Ajustarem una mica les
vores, les mànigues... Els espais
de magazín seran més curts, i hi
parlarem d’història, estarem
molt pendents de la societat di-
gital, parlarem de ciència, de sè-
ries, de cinema... Hi haurà algu-
na aposta que sorprendrà una
mica. Mantindrem alguns dels
clàssics com l’Informe Sala i
Martín, i incorporarem alguna
novetat com per exemple Albert
Pla, que amb una secció quinze-
nal també el tindrem per allà...
Serà variat i crec que sorpren-
drà l’oient. Anem amb el xip que
portem una temporada molt du-
ra, la factura emocional que ens
deixarà el confinament encara
no sabem exactament quina és i
necessitem estímuls, i la ràdio
ens ha de donar això, estímuls
nous. Ens ha de tenir ben infor-
mats, però també ha de tenir un
Albert Pla que ens estripi una
mica l’actualitat, ens dibuixi un
somriure i ens faci veure que hi
ha una altra manera d’afrontar
tot això.

Laura Rosel diu
que la sensació de
‘canvi de lliga’ el va
tenir fa dos anys en
presentar ‘FAQS’ de
TV3, però que sent
una gran
responsabilitat en
conduir el
programa que és el
“vaixell insígnia”
de Catalunya Ràdio
■ CCMA

La Mostra de Venècia es
prepara per celebrar, des
d’aquest dimecres, una
edició inèdita, reduïda, en-
tre mesures de seguretat i
pràcticament sense estre-
lles, a causa de la pandè-
mia, però que tindrà la
presència de cineastes
com ara Amos Gitai i An-
drei Konxalovski en la car-
rera pel Lleó d’Or. La 77a
Mostra arrencarà demà
passat, després de mesos
de dubtes sobre la seva ce-
lebració, ja que el Vènet va
ser una de les primeres zo-
nes castigades per la pan-
dèmia del coronavirus i
una de les més afectades.

El festival de cinema in-
ternacional més antic de
el món només es va aturar
en el passat en dues oca-
sions: per la II Guerra
Mundial i en els anys se-
tanta per renovar la Bien-
nal. Ni tan sols la pandè-

mia l’ha frenat i els seus or-
ganitzadors, en comptes
de suspendre com va fer
Canes –es vivien mo-
ments més delicats de la
pandèmia–, han optat per
un certamen menys con-
corregut, però igualment
amb molt cinema.

Concurs pel Lleó d’Or
El Lleó d’Or, màxim guar-
dó, serà disputat per un to-
tal de 18 cintes arribades
sobretot d’Europa i el Prò-
xim Orient, i amb l’absèn-
cia total d’estrelles de Ho-
llywood en la catifa verme-
lla. Obrirà el concurs No-
madland, una història ro-
dada per la cineasta d’ori-
gen xinès Chloé Zhao so-
bre el periple d’una dona
(Frances McDormand)
que ho va perdre tot du-
rant la Gran Recessió. El
rus Andrei Konxalovski
tornarà a Venècia, on ja va
aconseguir el Lleó de Plata
el 2003 per Dom Durakov,
per estrenar Dorogie tova-

rischi! (‘Estimats camara-
des!’), basada en les mani-
festacions de treballadors
del 1962 a la Unió Sovièti-
ca. Un altre vell conegut al
Lido venecià és l’israelià
Gitai, que, en aquesta oca-
sió, competeix amb Laila
in Haifa, la història de cinc
dones en una discoteca
d’aquesta ciutat. El mexicà
Michel Franco competirà
amb el futur distòpic de la
seva Nuevo orden.

El documentalista italià

Gianfranco Rosi, que es va
emportar el Lleó d’Or el
2013 per Sacro GRA, pre-
sentarà Notturno, sobre la
tragèdia quotidiana que es
viu a les fronteres del Prò-
xim Orient.

Vuit de les divuit pel·lí-
cules de la secció oficial
d’aquest any han estat diri-
gides per dones: a més de
Zhao, la francesa Nicole
Garcia competirà amb
Amants, la italiana Emma
Dante ho farà amb Le sore-
lle Macaluso, la noruega
Mona Fastvold portarà
The world to come i Su-
sanna Nicchiarelli presen-
tarà Miss Marx, entre d’al-
tres. Entre els homes a
competició hi ha el japonès
Kiyoshi Kurosawa, l’iranià
Majid Majidi, i l’hongarès
Kornél Mundruczó.

En aquesta 77a edició,
es lliurarà el Lleó d’Or
honorífic a dues dones:
l’actriu Tilda Swinton i la
cineasta de Hong Kong
Ann Hui. ■

Venècia acull des de dimecres el primer gran festival
de cinema presencial des de l’inici de la pandèmia

Una Mostra
inèdita i reduïda
Efe
VENÈCIA

‘Nomadland’, amb Frances MacDormand, obre, demà passat, una Mostra de Venècia sense gaires estrelles ■ COR CORDIUM

L’absència de
pel·lícules dels
EUA a concurs
afavoreix una
selecció europea
i asiàtica


