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33 Christopher Zalla, en el moment de rebre el premi de Sundance.

AP / CAROLYN KASTER

Triomf de ‘Padre nuestro’, film sobre la peripècia d’un immigrant il.legal

El palmarès de Sundance
premia la correcció política

CINE I FESTIVAL

c

XAVI SERRA
PARK CITY

Sundance corre perill de
convertir-se en dipositari

de bones intencions abans que de
bon cine. El palmarès que es va do-
nar a conèixer dissabte reflecteix
una especial voluntat d’unir com-
promís i solidaritat, atorgant exces-
siu protagonisme a pel.lícules que
denuncien desigualtats i injustícies
arreu del globus.

Amb el gran premi a Padre nuestro
va arribar la sorpresa, no tan impre-
visible si atenem a guanyadors d’an-
tigues edicions com Las mujeres de
verdad tienen curvas o Quinceañera, to-
tes dues protagonitzades per emi-
grants llatinoamericans. Sundance
mostra estimació per la cosa hispa-
na, la minoria més emergent als
EUA. La cinta de Christopher Zalla
recull la peripècia de Pedro, un jove

mexicà que viatja il.legalment a No-
va York per conèixer el seu pare i
veu en perill el seu objectiu al per-
dre la carta amb l’adreça d’aquest.
Encara que no és una obra menys-
preable, sobre ella pesa la sospita del
tracte de favor que el festival dispen-
sa a les minories ètniques.

En la secció documental, Manda
bala, del nord-americà Jason Kohn,
va aconseguir el reconeixement pel
seu retrat de la violència i corrupció
del Brasil, explorant diferents face-

tes de la societat. Enemies of happi-
ness, de les daneses Eva Mulvad i An-
ja Al Arhayem, va guanyar el premi
al millor documental internacional
amb la història de Malalai Joya, la
primera diputada afganesa del par-
lament electe el 2005.

Amb una mica més de justícia, al-
gunes pel.lícules de vàlua van trobar
el seu lloc en el palmarès gràcies als
premis del públic. Once, de l’irlandès
John Carney, va aconseguir el premi
del públic en la secció internacional
amb una emotiva història d’amor i
amistat trufada de cançons que in-
terpreten els protagonistes, sense
que per això la pel.lícula sigui un
musical a l’ús. També Grace is gone,

de James Strouse, va aconseguir el
premi de votació popular al millor
drama. L’ambigüitat ideològica del
film va quedar confirmada quan el
seu director, al recollir el guardó, va
afirmar que davant del dubte de si
estava a favor o en contra de la guer-
ra contestava que està «a favor d’A-
mèrica».

Altres relats que van obtenir reco-
neixement van ser Rocket science, la
divertida comèdia juvenil de Jeffrey
Blitz, i la incisiva War/Dance, de
Sean Fine i Andrea Nix Fine, respec-
tivament premis a la millor direcció
de ficció i documental. Però no el
curt espanyol El cerco, de Nacho
Martín i Ricardo Íscar, que no va ob-
tenir cap guardó. L’altra representa-
ció espanyola, el film d’Antonio Ban-
deras El camino de los ingleses, no
competia a la secció oficial.

L’edició de 2007 de Sundance ar-
riba al seu final deixant un regust
agredolç. Molts films menors han
passat per Park City, però també me-
morables obres firmades per direc-
tors encara joves com David Gordon
Green o Andrew Wagner. A falta de
grans sorpreses, s’agraeix la vitalitat
del documental encara que es fa no-
tar l’esgotament de les fórmules del
cine narratiu. El cine independent
americà exigeix una renovació, però
no és clar que passi pels estàndards
de correcció política.<
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‘DON CARLOS’, causant irritació

DIRECCIÓ ESCÈNICA Peter
Konwitschny DIRECCIÓ

MUSICAL Maurizio Benini
LLOC Gran Teatre del Liceu
DATA 27 de gener del 2007

La força teatral de la versió que el
director d’escena Peter Kon-
witschny va proposar per a l’es-
trena espanyola de la concepció
original en francès del Don Carlos
verdià va causar irritació, tal com
ha fet amb les seves anteriores
produccions liceistes; aquesta ve-
gada, a més a més, va provocar
una guerra declarada entre dues
faccions del públic, una d’elles
ben armada, fins i tot amb algun
xiulet, per amenitzar la bronca.

Escenografia freda, despos-
seïda d’elements de suport, i ves-
tuari d’època acurat excepte en
els reinterpretats ballet La peregri-
na, substituït per un somni d’Ebo-
li a l’estil I love Lucy, impregnat
d’humor i sarcasme, i a l’acte de
fe, visualitzat com un programa
de teleporqueria. Peter Kon-
witschny prova una vegada més
que és una animal de teatre, que
coreografia amb una exactitud
impecable les aglomeracions i
que no s’oblida ni de l’últim com-
parsa.

Musicalment, la versió va fun-
cionar a mitges: Maurizio Benini,
des del podi, va marcar en oca-

sions uns tempi alentits que no
van ajudar a esprémer tota la
teatralitat de la partitura, fins
i tot tenint al fossat una sim-
fònica liceista que va respon-
dre amb convicció. El cor, efi-
caç i submergit en cos i ànima
en les idees revisionistes de
Konwitschny, va empastar les
seves veus amb mestria.

Vocalment va destacar
Adrianne Pieczonka, amb un
timbre i fraseig de gran belle-
sa; el Don Carlos de Franco
Farina va estar tenyit d’una afi-
nació autònoma i amb certs
aguts pròxims al crit; Sonia
Ganassi posseeix tots els co-
lors d’Eboli i la seva entrega li
va valer reiterades ovacions;
Carlos Álvarez, com a Rodri-
gue, va demostrar una vegada
més estar passant per un mo-
ment vocal gloriós, i Giacomo
Prestia també va convèncer en
la seva descarnada visió de Fe-
lip II, tot i tenir certa dificultat
en el registre agut. De la resta
del nombrós repartiment, van
destacar la professionalitat vo-
cal i escènica d’Eric Halfvar-
son (inquisidor), Dan Paul Du-
mitrescu (monjo / Carles V) i
Ana Nebot (Thibault).

Un Don Carlos revitalitzador
i controvertit per al Liceu del
segle XXI.<
MANEL CEREIJO

‘EL CERCO’, ÚNICA CINTA
ESPANYOLA A CONCURS,
SE’N TORNA DE BUIT


