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Max von Sydow   
“Bergman em va ensenyar que quan s’interpreten personat-
ges clàssics no es poden prendre massa seriosament, perquè 

són humans. Tenia un gran sentit de l’humor”.  

 
 L’actor suec, de 84 anys, es va donar a conèixer com el cavaller 

d’‘El setè segell’ de Bergman, però té una llarga filmografia en què 
hi ha des de ‘L’exorcista’ fins a ‘Joc de trons’, passant per ‘Dune’, 

‘Hannah i les seves germanes’, ‘Minority Report’ o l’última de ‘Star 
Wars’. El 49è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de 

Sitges li concedirà el Premi Honorífic dissabte que ve durant la 
inauguració del certamen, que se celebra fins al 16 d’octubre.

Biennal del paisatge  
El verd s’ha convertit des de fa temps en un element clau de l’arquitec-
tura contemporània. Com a colofó dels simposis de la novena Biennal 
Internacional del Paisatge s’ha inaugurat aquesta setmana a la seu del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya l’exposició amb els projectes 
seleccionats i els guanyadors del Premi de Paisatge Rosa Barbà, aquest 
any emmarcat en el Congrés d’Arquitectura 2016. Una oportunitat 
única per conèixer, fins al 19 d’octubre, les propostes més innovadores 
que es poden veure a nivell internacional en el paisatgisme, com el 
Queen Elizabeth Olympic Park (a la imatge), el projecte de les zones 
verdes dels Jocs Olímpics de Londres 2012, de l’estudi Hargreaves 
Associates, que ha guanyat el guardó. www.coac.net/landscape 
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04 ‐ 09 Territori Trump  

Rodeos i cowboys, poca població, de majoria racial blanca, i una llarga tradició 
conservadora que els converteix en feu dels republicans i, en conseqüència, 
potencialment en una de les reserves de vot per a Donald Trump. Un viatge pels 
estats de Montana, Wyoming i Dakota del Sud, la quinta essència del Salvatge  
Oest, permet conèixer quin ambient es respira al territori Trump.

10 ‐ 11 Japó: Qui es voldria casar amb un emperador? 

L’escriptora japonesa Minae Mizumura reflexiona en un article sobre la crisi de 
l’actual sistema imperial nipó, que tot i així reivindica. El fet que només puguin 
heretar el tron de l’emperador els homes és, segons l’autora, una rèmora del 
passat que posa en perill, a més, la supervivència de la monarquia.

12 ‐ 13 Planeta: Si fóssim 100 persones... 

Un retrat robot de la humanitat que ens mostra com seria el món si en lloc dels 
7.000 milions d’habitants actuals fóssim només 100. Quants viurien a la ciutat 
i quants al camp? Quants tindrien accés a internet? Què parlarien?

Opinadors 

16 ‐ 18 Després de ‘Sàpiens’ arriba ‘Homo Deus’ 

L’historiador israelià Yuval Noah Harari es va fer famós gràcies al seu bestseller 
Sàpiens. Ara es planteja com pot ser el futur dels humans a Homo Deus. 
Presentem un avançament editorial del llibre, que es publica el 6 d’octubre.

R. Alba 

19 ‐ 21 Identitats ocultes  

La fotoperiodista i antropòloga holandesa Sanne Derks va fer un treball 
d’investigació a Barcelona per donar visibilitat als immigrants LGBT, que 
molts cops pateixen una doble estigmatització però que viuen amb esperança. 

03 Mònica Planas  

T’has engreixat  
 14 Bru Rovira   

Una bona causa  

15 Xavier Theros   

La Porca  
 

22 Xavier Antich   

Sepultats per les imatges 

23 Rafael Argullol   

Pintar l’essència de la pintura 


