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La casa dels cors trencats
De Bernard Shaw. Dir.: J.M.
Mestres.
TNC, 13 de maig.

Direm tot d’una que La
casa dels cors tren-
cats, ni té l’alenada

profunda de Txékhov ni el
perpetu guspireig de Wilde,
però sí l’ambició. Bernard
Shaw rep l’impacte del gran
autor rus i, mort i enterrat
l’altre irlandès que li hauria
pogut fer ombra, assaja un
fresc imponent sobre l’aba-
tuda i desorientada societat
anglesa de la Primera Guerra
Mundial. Situa l’acció en un
espai metafòric, la casa d’un
vell capità que sempre l’ha
conduït al vaivé de les ona-
des. Alfons Flores tapa la im-
mensa boca de la Sala Gran
amb un impactant interior
de vaixell, amb prestatgeries
carregades de llibres i un
castell de popa presidit per
un timó ornamental.

Per aquesta casa hi desfi-
len personatges de tota
condició que s’erigeixen en
emblema d’una civilització
decadent. Una casa insòlita
on van arribant descone-
guts que s’arraïmen a l’en-
torn dels protagonistes de la
peça: el llop de mar retirat
que fa Pep Cruz amb decidit
capteniment i un ric ventall
de registres d’ancià astut, i
les seves esplendoroses fi-
lles, imponderables Carme

Elias i Sílvia Bel, elegants i
càustiques, amb la llengua
afaitada i esmolada, que
amb el seu pols interpreta-
tiu mantenen al foc viu l’en-
revessada peripècia. El pri-
mer acte és com una capsa
de sorpreses que espetega
d’enginy, que comença a pe-
sar en el segon, malgrat els
diàlegs d’alta intensitat. Al
tercer acte quedem estupe-
factes: de l’interior de la ca-
sa s’ha passat al jardí, que
adopta la fesomia d’un
camp de futbol. Quin opor-
tunisme més barroer! En-
mig del tsunami futboler,
convertir el jardí anglès en
una gespa amb porteria
només podia tenir una in-
tenció: aconseguir la resso-
nància mediàtica que l’es-
trena ha tingut (ep!, Shaw
hauria fet el mateix). El ro-
datge acabarà d’obrir l’obra
a la delícia del públic.
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Amor,sangifetge
Cannesacullels filmsdeJaneCampion, sobreelpoetaanglès John
Keats, ielcoreàChan-wook,queexploraelvampirismeenclau‘gore’

Primera cineasta a competi-
ció dels quatre que enguany
busquen la segona Palma
d’Or, Jane Campion torna
amb Bright star a territoris
similarsalsd’Elpiano,queel
1993lavacoronaraCannes.
Ahir va ser de nou a la Croi-
sette per presentar la histò-
ria d’amor entre John Keats
(1795-1821) i la seva veïna
Fanny Brawne. Tot i partir
dels ingredients ideals per
copsar la passió romàntica
en el sentit més literal del
terme, Campion aposta per
ferunapel·lículasòbria ideli-
cada, com les peces de roba
que cus la protagonista. Tot
el contrari del coreà Park
Chan-wook, que combina el
vampirisme i la religió catò-
lica per bastir una història

que acaba derivant en un
festival de cinema gore.

Bright star (Estrella bri-
llant) pren el títol d’un poe-
ma de Keats dedicat a Fan-
ny Brawne. La història del
poeta va arribar a mans de
Jane Campion i “va ser com
caure en un altre món, com
emprendre una aventura
plenadepassió,d’encant,de
dolor...”.

La directora neozelande-
sasemprehaestatcontrària
als biopics, tal com li va re-
cordar un periodista, però
ella va voler deixar clar que
“no és un film biogràfic, és
una història d’amor inspira-
daenlasevavidaqueprenel
punt de vista de la dona que
el va estimar; un biopic t’o-
bliga a seguir tota la trajec-
tòria vital d’un personatge i
és frustrant, perquè no et
dóna l’espai necessari per
expressar-te”.

Campion va intentar ar-
rencar una altra etiqueta, la
de pel·lícula d’època, tan de
moda en el cinema anglosa-
xó: “L’important era expli-
car una història íntima, in-
dependentment que fos
d’època.Novoliacentrar-me
en la mansió on viuen, o el
vestuari, sinó que els perso-
natgestinguessinmoltapre-
sència”. Ben interpretada
per l’australiana Abbie Cor-
nish i el britànic Ben Whis-
haw, Bright star està narra-
da amb una contenció i deli-
cadesa que la mantenen
lluny dels clixés del cinema
romàntic, però que suposen
un llast per transmetre les
emocions des de la pantalla.

Una opció que ha estat vista
com un problema per uns, i
com una virtut, per d’altres.
Ahir van predominar els se-
gons: ovació al final de la
projecció ipreguntesentusi-
astes de periodistes d’arreu
de l’antic Imperi Britànic.

Capellà i vampir
Park Chan-wook, en canvi,
no es conté gens ni mica
amb Thirst (Set), adaptació
en clau gore d’alguns dels
trets més impactants del
seu cinema: exuberància vi-
sual, ús virtuós de la càmera
per provocar i manipular les
emocions de l’espectador i
violència extrema. Guanya-
dordelGranPremidelJurat
del 2004 per Old boy, sem-
bla que el cineasta torni a
buscar la polèmica amb la
història d’un capellà catòlic
(religió molt present a Co-
rea) convertit en vampir as-

sedegat de sang i sexe. Si
hem de fer cas de Chan-
wook, res més lluny de la
seva voluntat que despertar
les ires del Vaticà: “Si el Va-
ticà s’interessa pel film, jo
encantat. Però si he triat un
capellà és perquè volia una
persona molt pura, molt hu-
manista i generosa, que es
veu obligatabeuresangd’al-
tres persones”.

Chan-wook s’interessa
pels vampirs “des del punt
de vista realista, lluny del
seucomponentsexualodels
tòpics com la por a l’all i les
creus; el que m’interessa és
la contradicció, el turment
d’haver de ferir o matar els
altres per sobreviure”. Fas-
cinant en la primera hora i a
la conclusió, Thirst perd in-
terès quan deriva en un fes-
tival gore. No és fàcil acon-
tentar alhora el públic de
Cannes i el de Sitges. ■

Jane Campion, aquí envoltada dels actors Abbie Cornish (dreta) i Ben Wishaw, va presentar ahir ‘Bright star’ a Cannes ■ VALÉRY HACHE / AFP

Scorsese i el
seu film preferit,
‘The red shoes’
Martin Scorsese es va passe-
jar ahir per Cannes sense
ganes de parlar d’ell mateix,
ni del film que pensa rodar

sobre Frank Sinatra, ni del
llargmetratge que està a punt
d’estrenar, Shutter island,
sinó per presentar la versió
restaurada de la seva pel·lícu-
la favorita, The red shoes, de
Powell i Pressburger. I és que
el director nord-americà és el
gran impulsor de la World Ci-

nema Foundation, una insti-
tució encarregada de restau-
rar i recuperar films clàssics.

“Són pel·lícules que ens
han donat tantes coses que
els devíem alguna cosa”, va
manifestar. Scorsese va expli-
car que va veure per primer
cop The red shoes quan tot

just tenia sis anys, en blanc i
negre i amb talls publicitaris.
“Aquestes pel·lícules ens han
influït molt en la nostra ma-
nera de filmar i de narrar. Per
això és important que recupe-
rin el bon estat, perquè aju-
den a saber qui som”, va afe-
gir el gran mestre.
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