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Estrellasolitària
Mickey Rourke aspira al premi d’interpretació de la
Mostra amb el retrat d’una vella glòria del ‘wrestling’

Mickey Rourke va brillar
ahirsobreelceldelLidocom
una estrella solitària en el
sentit més literal del terme.
Estrella perquè, amb el seu
paper a The wrestler, de
Darren Aronofsky, recupera
l’esplendor d’aquell actor
que, 20 anys enrere, era vist
com “el nou James Dean” i
protagonitzavaèxitscomer-
cials històrics com Nou set-
manesimitja.Solitària,per-
què, en els darrers compas-
sos d’una edició de la Mostra
de Venècia molt deficitària
en glamur, l’actor nord-ame-
ricà s’ha erigit en el gran
protagonista. I solitari,
també, perquè ell mateix va
afirmar: “No he tingut cap
problema per connectar
amb la profunda solitud del
meu personatge a The
wrestler, perquè forma part
de mi des de sempre”.

Randy The Ram Robin-
son és un excampió de

wrestling, les lluites espec-
tacle protagonitzades per
combatents musculosos en
què tot s’hi val. Una violenta
modalitat de lluita lliure
molt popular als EUA.

Com el personatge, Mic-
key Rourke va arribar al cim
delapopularitatalsanys80.
També ha combatut sobre
un ring: va deixar el cinema
a principis dels 90 per inici-
ar una breu carrera com a
boxejador. I com Randy, la
carrera de l’actor no ha tor-
nat a agafar la volada dels
seus bons temps. Fins ahir.
Rourke està sensacional en
el paper d’un lluitador

madurquepateixunatacde
cor després d’un combat i es
veu obligat a deixar l’única
cosa que sap fer a la vida.

Comunboxejadorquees-
quiva cops, Rourke va evitar
respondre en un parell
d’ocasions a les comparaci-
ons entre la seva vida i el
personatge, però va acabar
parlant-ne: “En tot cas, faria
un paral·lelisme amb la
meva carrera fa 15 anys,
quan les coses no m’anaven
gaire bé. Molta gent m’ha
preguntat si això és un re-
torn, però el concepte de re-
torn és ambigu, molt difícil
de definir. En tot cas,
m’agradaria que ho fos” .

Rourke menyspreava el
wrestling, comfanmoltsbo-
xejadors, però un curs in-
tensiu de dos mesos li va
canviar l’opinió: “Ara li tinc
més respecte, hi ha molta
part de coreografia, però els
lluitadors realment es fan
mal, i molts acaben amb le-
sions per a tota la vida. Vam
fer molta recerca, i em vaig
adonar que, com al cinema i
la política, hi ha esportistes

que es fan cèlebres, i d’altres
de molt bons que no arriben
a tenir mai èxit”.

Darren Aronofsky remar-
ca “la total llibertat” que va
donar a Mickey Rourke per
afrontar el personatge, amb
la intenció d’“explorar totes
les facetes de la seva perso-
nalitat: darrere l’home dur i
musculós s’hi amaga un
ésser vulnerable”. El direc-
tor de Rèquiem per un
somni canvia radicalment
d’estil. “Si Madonna ens ha
ensenyat alguna cosa, és
que cal reinventar-se contí-
nuament”, va dir mig en
broma.

The wrestler és l’enèsima
històriasobre la inadaptació
d’una exestrella de l’esport.
Toro salvatgeés un referent
del subgènere, inabastable
peraunbonprofessionaldel
cinema com Darren Aro-
nofsky. És principalment
Rourke qui eleva la pel·lícu-
la per sobre de la mitjana,
qui la fa mereixedora de ser
a la Mostra i de guanyar
algun premi. D’interpreta-
ció, naturalment. ■

Premi
Lleó d’Or per a
l’‘aprenent’ Olmi

Als 77 anys, el cineasta Erman-
no Olmi es defineix com “un
aprenent de la vida”, però la
Mostra el va reconèixer ahir
com un mestre i li va concedir

un Lleó d’Or honorífic pel con-
junt de la seva carrera. El direc-
tor de La llegenda del sant Be-
vedor segueix en plena activi-
tat, i la setmana vinent
s’estrenarà a casa nostra Cien
clavos. Ahir va oferir una petita
mostra de la seva àmplia cultu-
ra i del seu caràcter modest.

“No penso dirigir més ficció –va
dir–, ara em dedicaré al docu-
mental. Però la vida és plena
de sorpreses que modifiquen
les coses que havíem previst”.
Als 15 anys va descobrir el neo-
realisme: “A diferència del gran
cinema nord-americà, era un
cinema que ens explica i en el

qual ens reconeixem. Quan ens
reconeixem en una estrella, re-
nunciem a nosaltres mateixos i
ens decantem pels somnis”.
“Els cineastes expliquen la
seva pàtria, i no estic fent ara
retòrica nacionalista. Expli-
quen la seva terra, el món al
qual pertanyen”, va afegir.

Mickey Rourke amb Evan Rachel Wood, entre els fotògrafs, durant la presentació de ‘The wrestler’ ■ ALBERTO PIZZOLI / AFP

“Moltagentm’ha
preguntatsiaixò
ésunretorn;
m’agradariaque
hofos”,diu
l’actoramericà

Va obrir la vetllada Duali-
dade@br, del brasiler Gagik
Ismalian, una peça de pur
estil neoclàssic que recull
l’herència de les dues cultu-
res mare del Brasil: la por-
tuguesa, a través del fado
d’Amália Rodrigues i un
vestuari d’inspiració india-
na, i l’africana a través d’uns
ritmes electrominimalistes
amb vestits vermell sang
que ens remeten als rituals
brasilers, una part del país
que no ha arribat a aquesta
companyia blanca –només
vam veure un afroamericà
entre els 25 ballarins–.
Aquesta recerca de les ar-

rels més l’esteticisme del
jove coreògraf remeten Du-
alidade@br a aquell prime-
renc Arenal de Nacho
Duato, salvant un impactant
i acrobàtic pas a tres que
desvetlla el públic de tant
de lirisme. Va tancar la nit la
irònica Perpetuum, del
sempre aplaudit Ohan Na-
harin, on la decadent Viena
dels valsos de Strauss –me-
ravellosament portats per
Gueràssim Voronkov al cap-
davant de l’Orquestra de
l’Acadèmia del Liceu–
queda perfectament carica-
turitzada amb una estètica
Tim Burton i sorprenents
idees escèniques, com els
militars penjats de la paret.
Tres estils per a una compa-
nyia potent i dinàmica, però
no virtuosa.

Ballet de São Paulo
Coreografies: Gagik Ismailian,
Cayetano Soto, Ohad Naharin.
Gran Teatre del Liceu, 3 de setembre

El Liceu inaugura tem-
porada amb el Ballet
de São Paulo, una

companyia de 40 anys que
arriba amb una obra de Ca-
yetano Soto, jove coreògraf
sabadellenc sortit de l’Insti-
tut del Teatre que passeja el
seu talent per tot el món.

La seva Canela fina és un
mar de sensacions: visuals,
amb un vestuari d’un sol
color –canyella–, auditiu,
pels ritmes electrònics de
Michael Gordon, i, sorpre-
nentment, olfactiu, amb un
núvol de canyella que im-
pregna tot el teatre. Soto, un
nom a seguir i recordar, no
només firma la coreografia
sinó també l’escenografia, el
vestuari i la il·luminació. El
seu llenguatge és molt físic,
dur i sense concessions, en
què cada nota és un movi-
ment, sovint inesperat. Els
solos, passos a dos i a tres
denoten sensibilitat i són
acurats i precisos, però són
els moments corals els que
ens porten el millor, amb
moviments frenètics que
segueixen l’estela del
Forsythe més contempora-
ni. Encara que cadascun
dels ballarins esdevé un bon
executor, el conjunt no asso-
leix la perfecció tècnica que
requereix la coreografia. I és
que tot i que el Ballet de São
Paulo té molta força, bona
tècnica i una manera de ba-
llar entregada i alegre, li
falta la precisió mil·limètrica
que situa una companyia
entre les primeres del món.

Crítica dansa

El fi olfacte de Soto

Soto troba la
màxima
inspiració en els
moviments corals

Marta
Porter

Un moment de ‘Canela fina’, la nova creació del coreògraf
Cayetano Soto per al Ballet de São Paulo ■ FRANCESC MELCION
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