
Basat en el conte del mateix títol
de Hans Christian Andersen, El
vestit nou de l’emperador es va
posar ahir en escena en una pro-
ducció del TNC i dins de la pro-
gramació El Petit Kursaal, que or-
ganitza el teatre i Imagina’t. El
muntatge va reunir desenes de
nens que, acompanyats pels seus
pares, omplien mitja Sala Gran
del Kursaal.

L’obra, amb text i direcció d’An-
na Llopart, té en les  figures de la
narradora i l’emperador les pro-
tagonistes d’un muntatge amb la
comicitat i la música com a ele-
ments centrals. A l’escenari, cinc
músics vestits d’època van inter-

pretar en directe un repertori  amb
l’òpera, el jazz, el gospel, el funk i
el rap com a estils predominants.

D’inici, la narradora va presen-
tar l’emperador, un personatge
pintoresc i delirant, preocupat
més del seu armari que del govern
del seu país. L’entrada de dos per-
sonatges estranys, entre les buta-
ques del públic, va fer riure els més
petits i va capgirar la vida de l’em-
perador. En realitat es tractava de
dos farsants que, prometent con-
feccionar un vestit per al magnat,
pretenien enriquir-se. 

En realitat no eren sastres, ni es-
taven confeccionant cap vestit,
però feien creure a l’emperador
que el nou vestit era transparent.
Així que aquest, despullat, va sor-
tir a desfilar pel pati de butaques
entre els riures dels nens, que mo-
vien la mà com si fossin bandero-
les. Els menuts van aplaudir amb
ganes l’actuació en acabar l’es-
pectacle.  
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La meitat de la Sala Gran
es va omplir per veure un
muntatge del TNC amb
música en directe

�

Els més petits aplaudeixen
al Kursaal el musical «El
vestit nou de l’emperador»
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CULTURES

Canes  ja es història. El festi-
val de festivals continua generant
com cada any les tendències ar-
tístiques i les opinions que més
tard afectaran la resta del món
del cinema. Estem parlant d’un es-
deveniment sense competència
possible amb cap altre festival o
lliurament de premis, i que, tot i la
seva superficial catifa vermella,
és un dels pocs llocs en què «el ci-
nema importa», tal com va afirmar
enguany Quentin Tarantino. La
a edició de Canes s’ha tornat a
resoldre amb un regust clarament
positiu, tot i que haurà de corregir
certes actituds si vol mantenir
aquest optimisme. Analitzem
llums i ombres d’aquest any. 

Haneke, clàssic del cinema
Potser era un premi cantat perquè
una de les seves muses, Isabelle
Huppert, feia de presidenta del
jurat, però Das weisse band (La cin-
ta blanca) s’ha emportat una Pal-
ma d’Or que ningú no discuteix. Al
marge dels mèrits de la pel·lícula,
que extreu el millor del talent de
Dreyer i Bergman, la trajectòria de
Haneke en el cinema és simple-
ment aclaparadora i s’ha conver-
tit en un far de la cultura europea.
Les seves pel·lícules són brillants
radiografies dels nostres temps,
elaborades amb una intel·ligència
diabòlica i una capacitat d’inco-
modar l’espectador que, lluny de
ser gratuïta, posseeix una autènti-
ca responsabilitat social. Amb
aquest gran premi, que ja mereixia
des de fa temps, Haneke es posa a
l’alçada dels noms transcendents
de la història i fa aventurar un im-
pressionant futur per a la seva fil-
mografia.       

Decepcions sorprenents
Sembla evident que els progra-
madors de Canes han demostrat
durant les  edicions que se-
gueixen especialment dos criteris:
qualitat i autoria. Des de Canes
s’han marcat els noms propis, els
universos personals, que més tard
han envaït les sales de cinema,
però sempre en el màxim nivell
qualitatiu. El gran problema d’en-
guany ha estat veure que grans ci-
neastes han presentat pel·lícules
realment fluixes. La competència
entre festivals és molt gran i Canes
no ha volgut perdre la fidelitat de
directors importants, que acaparen
l’atenció, tot i que els seus films no
estiguin al nivell d’aquest exigent
certamen. Potser resulta compli-
cat dir que no a Francis Ford Cop-

pola (Tetro), Jane Campion (Bright
star, Estrella brillant) o Lars Von
Trier (AntiChrist), sabent que tot-
hom vol veure les seves noves
pel·lícules, però Canes s’hauria
de replantejar si aquesta actitud és
fidel al seu passat llegendari. Pot-
ser el problema, com deia un dels
responsables del festival, resideix
en què el cinema d’autor està en
crisi.   

Alegries indiscutibles
Aquest darrer dubte té com a con-
tundent resposta les moltes ale-
gries cinematogràfiques viscudes
durant els dies de festival, moltes
de les quals sàviament reflectides
en el palmarès. El premi home-
natge del festival, creat per a l’o-
casió, se’l va endur el més veterà
dels directors a concurs, Alain
Resnais, que presentava Les herbes
folles, una cinta sobre l’enamora-
ment en clau surrealista en què de-
mostra una joventut i unes ganes
increïbles de sorprendre el pú-
blic, amb el final més meravello-
sament desconcertant. Un pro-
phète (Un profeta), de Jacques Au-
diard, va guanyar el gran premi del
jurat amb un drama de presons
que comença amb la intimitat de
Bresson i que acaba amb la bru-
talitat mafiosa de Scorsese. Serà el
gran film francès de la temporada
i la ratificació del talent d’Audiard
després de De latir, mi corazón se
ha parado. Potser un dels premis
més discutits va ser el de millor di-
rector a Brillante Mendoza per
Kinatay, perquè posseeix una de
les mirades més inquietants del ci-
nema actual, disposat a ficar l’es-
pectador en una camioneta durant
gairebé tot el metratge de la seva
pel·lícula i després treure-l’en per
violar i assassinar una prostituta. El
film és tan contundent i dur com
sembla, però tracta amb astúcia la
perspectiva del receptor i el seu pa-
per de còmplice. Fish tank (Aqua-
ri), d’Andrea Arnold, es va endur el
premi del jurat per un film sobre la

marginalitat femenina en les grans
ciutats, un treball que reflecteix un
control absolut del guió i dels in-
tèrprets i que situa Arnold com una
de les millors directores del cine-
ma contemporani. Al marge de
premis, i de manera absolutament
subjectiva, m’atreveixo també a
destacar l’intens classicisme de
Marco Bellocchio a Vincere (Gua-
nyar), la interpretació exaltada
d’Imelda Staunton a Taking
Woodstook (Ocupant Woodstook),
l’emotiva i llagrimosa mitja hora
inicial d’Up (Amunt), l’humor pes-
simista dels millors cineastes ro-
manesos a Amantiri din epoca de
aur (Contes de l’època daurada), les
silencioses complicitats de Samson
and Delilah (Samsó i Dalila) i el
melodrama extrem de Precious
(Preciosa), condemnat a convertir-
se en un dels films independents
de l’any. 

El paper espanyol 
S’havia parlat molt de la partici-
pació del cinema espanyol, amb
una possible Palma d’Or per a Al-
modóvar. Los abrazos rotos era en
totes les travesses per als premis,
però també es comentava amb
insistència que era un treball mas-
sa irregular i finalment ha quedat
fora del palmarès. Isabel Coixet
s’ha endut un premi oportú al mi-
llor so per Mapa dels sons de Tò-
quio, però la directora catalana
no ha trobat a França les compli-
citats que segur que obtindrà el
film quan s’estreni a les nostres ter-
res. Anticipant la polèmica que
també es produirà aquí, Alejandro
Amenábar ha dividit els crítics
amb Ágora, un peplum que s’atre-
veix a fer pensar els espectadors i
que posarà nerviosos els sectors re-
ligiosos més intolerants. En tot
cas, els tres films han demostrat
poder competir amb dignitat da-
vant totes les produccions pre-
sentades i també que el cinema es-
tatal té moltes i moltes coses a dir
en el context internacional.

Entre la consagració de Haneke
i la bona salut del cinema espanyol
El festival de Canes ha
tornat a marcar tendències
presentant grans títols, però
també films decebedors

Anàlisi
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L’actriu nord-americana Elizabeth Banks, a la catifa vermella de Canes
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La narradora i l’emperador, en primer pla, durant el musical

MIREIA ARSO

El carismàtic director teatral Es-
teve Polls, de  anys, serà dijous
a Manresa per presentar el llibre
Cinc minuts abans que caigui el teló
(Viena Edicions), un extens text de
tall memorialístic en què repassa
la seva llarga i reeixida trajectòria.
Polls tornarà així a la ciutat que el
mes de febrer passat li va dispen-
sar un homenatge per la seva car-
rera, i que va veure una de les
funcions del seu darrer muntatge,
Jugant amb Molière. L’acte, que tin-
drà lloc a partir de les  de la tar-
da en una de les sales polivalents
del teatre Kursaal, i serà d’entrada
lliure, estarà conduït per Joan

Morros, responsable d’El Galli-
ner. La presentació anirà a càrrec
de l’escriptor Lluís Calderer.

El llibre dedica unes pàgines a
la intensa relació que va mantenir
Polls amb la ciutat de Manresa
l’any . Convertit ja aleshores
en un director de prestigi, la seva
presència va ser reclamada pels or-
ganitzadors de l’acte sacramental
La hidalga del Valle, de Calderón
de la Barca, que va portar catorze
mil espectadors a les quatre fun-
cions que es van fer l’agost d’aquell
any a les escalinates de l’entrada
principal de la basílica –en el llibre,
Catedral– de la Seu. Un esdeveni-
ment que va mobilitzar la ciutat.
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Esteve Polls presentarà a
Manresa el llibre que recull
les seves memòries teatrals


