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a El cazador (1978), de Mi-
chael Cimino, amb el pro-
blema afegit que Irwin
Winkler únicament sap mos-
trar aquí el mateix que a la
resta de la seva filmografia
com a director: molt bones

vencional, ja que es limita a
seguir rutinàriament l’itine-
rari de tres dels supervi-
vents en el retorn a casa, a
una societat que ja no
poden mirar amb els matei-
xos ulls. Res de tot això re-
sulta original, i de fet s’ha
vist en multitud de pel·lícu-
les semblants fabricades a
Hollywood, des de Los me-
jores años de nuestra vida
(1946), de William Wyler, fins

L
a primera seqüència de
Regreso al infierno
dóna una imatge pu-

nyent de la guerra de l’Iraq:
una emboscada en la qual
no se sap d’on vénen els
trets, un combat caòtic en el
qual els enemics dels nord-
americans són ombres que
apareixen i desapareixen
com per art de màgia. Des-
prés, però, la resta de la
pel·lícula és molt més con-
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L’Iraq és més que això

CarlosLosilla

intencions, molt poc estil,
cap mena de força.

El cine nord-americà més
convencional té un stock
d’imatges per il·lustrar les
seves guerres –i les seves
conseqüències– que utilitza
sempre amb el mateix to:
els flash-backs que reviuen
els traumes, les baralles fa-
miliars, la inadaptació... Win-
kler no renuncia a res de tot
això i, per si no n’hi havia

prou, a la seva representa-
ció del laberint iraquià li
manca sentit de la contem-
poraneïtat, de manera que
no importaria que es tractés
de qualsevol altra guerra. A
més a més, quan intenta ser
equitatiu respecte als mati-
sos ideològics del conflicte,
llavors la pel·lícula es torna
discursiva i confusa. I en fi,
tot plegat és una llàstima,
perquè, a diferència del Vi-

etnam, l’Iraq encara espera
la seva gran pel·lícula. Des-
prés de tot, el cinema també
ha de ser testimoni del seu
temps i reflectir-lo en tota la
seva complexitat. Encara
que parlem de Hollywood.

*
Regreso al infierno, EUA,
2006. DIR.: IRWIN WINKLER.
INT.: SAMUEL L. JACKSON,
JESSICA BIEL.

A ‘Regreso al
infierno’ li manca
sentit de la
contemporaneïtat

De cos present

Amb el nom de Poetic Bodies el
Baryshnikov Arts Center ens oferí
dijous passat a la nit dos muntat-
ges independents al voltant de la
poesia. Tots dos formen part del
reguitzell d’activitats catalanes
que aquests dies inunden el cen-
tre de Manhattan (discretament,
això sí). Es tracta de dos especta-
cles molt diferents: el primer, La
casa en obres, és una obra de Pep
Tosar sobre textos de Blai Bonet;
el segon, Sístole, diàstole, un
muntatge de la companyia de
dansa Raravis amb textos de Feliu
Formosa i Eduard Escoffet.

La casa en obres data del 1998 i
ens arriba a Nova York en petit
format. Tosar, com també ha fet
més recentment amb l’obra de
Damià Huguet, hi recrea l’univers
del poeta: des de la infantesa a la
maduresa literària, passant per la
malaltia, la descoberta de la sexu-
alitat, els anys a Barcelona o la
tornada a Santanyí. Només dos
actors acompanyaven Tosar, Que-
ralt Albinyana i Xiscu Segura, però
tots plegats se les arreglaren per
interpretar una multitud de perso-
natges que incloïen, entre d’altres,
els pares del poeta, Carles Riba,
Gabriel Ferrater i Camilo José
Cela. Guitarra i trompeta en viu hi
aportaven un acompanyament
jazzístic brillant i misteriós.

Tosar encarna Blai amb una na-
turalitat que devia sorprendre el
públic local, que el seguia gràcies
als sobretítols en anglès. Sense
gairebé moure’s de la cadira, els
seus gestos i la seva dicció podien
passar per reals: potser algun dels
assistents (dels que havien de lle-
gir, segurament) en deixar la sala
pensava que sortia d’un recital de
Blai Bonet in person. I aquesta
presència de Bonet a Nova York
–l’altre dia Lou Reed ens en recita-
va versos– contrasta amb la desí-

dia dels seus editors a Barcelona.
Després del descans, Raravis, el

tàndem format per Andrés Cor-
chero i Rosa Muñoz, presentaven
(estrena mundial) Sístole, diàstole,
un espectacle més breu que té
com a eixos temàtics la fugacitat
del desig i els límits del llenguatge.
Escoffet, a qui algun dels assis-
tents havia pres per ballarí, recita-
va els seus poemes, els escampa-
va en papers per l’escenari o ens
parlava a través d’un parell de cin-

tes magnetofòniques. Pep Tosar
repetia, aquest cop recitant For-
mosa i sense fer mimesi del per-
sonatge, i Agustí Fernández, que
la nit anterior actuava en aquesta
mateixa sala, aportava des del
piano la música que no ha acabat
de dislocar, aquesta vegada, els
cossos dels ballarins. Estilística-
ment i per l’atmosfera que crea,
es tracta d’un espectacle que pot-
ser hauria tingut més sentit veure
per separat. ■
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L’Argentina
arrasa
‘A través de tus ojos’
i ‘Abrígate’ obtenen
els principals premis
a la Mostra de Lleida

Joan Tort
LLEIDA

L’Argentina va acaparar
gairebé tots els premis de la
13a Mostra de Cinema Lla-
tinoamericà de Lleida, en la
qual la producció A través
de tus ojos de Rodrigo
Furth va guanyar el premi
al millor llargmetratge. El
film descriu una història
emotiva de supervivència i
amor a Nova York, una ciu-
tat hostil per als protago-
nistes, dos avis argentins
que viatgen a aquesta ciutat
en plena crisi argentina del
2001. Aquest film també va
valer el guardó al millor
actor a Pepe Soriano.

La pel·lícula de Furth va
ser la preferida pel jurat jun-
tament amb Abrígate, una
coproducció hispano-argen-
tina estrenada a Lleida que
va obtenir el premi del pú-
blic i també el que atorga
TVE, amb una dotació mí-

nima de 60.000 euros per a
la producció i la compra dels
drets d’emissió. A més, la
protagonista del film, María
Bouzas, va guanyar el guar-
dó a la millor actriu.

El director premiat va
ser Marcelo Paván per La
punta del diablo (Argenti-
na-Veneçuela-Uruguai) i
Mauricio Pérez va guanyar
el premi al millor guió per
Páginas del diario de Mau-
ricio (Cuba-Espanya). L’ar-
gentina Chile 672 va ser tri-
ada la millor opera prima.

El millor curt va ser el me-
xicà Estamos por todas par-
tes, de Sofía Pérez, i el docu-
mental premiat, Caballo
entre rejas, de Shula Erem-
berg, Laura Imperiale i Ma-
ría Inés Roqué. La secció
Noves Propostes va guardo-
nar Temporada 92-93 d’Ale-
jandro Marzoa, de l’ESCAC.
La Mostra es va clausurar
ahir al vespre amb el film
Madrigal, de Fernando Pé-
rez, tot i que avui hi haurà
una projecció dels films pre-
miats. L’organització va des-
tacar la qualitat de les pel·lí-
cules del concurs i la gran
afluència de públic. ■

Rodrigo Furth és el director d’‘A través de tus ojos’, premi al
millor film a la Mostra de Cinema Llatinoamericà ■ MOSTRA




