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D’esquerra a dreta, Jim Jarmusch amb els actors del film Tilda Swinton, Bill Murray i Julie Delpy

L’actor protagonitza la nova pel·lícula del realitzador nord-americà, ‘Broken Flowers’

Bill Murray, un minimalista
Don Joan per a Jim Jarmusch

Elisabet Cabeza
E N V I A D A E S P E C I A L

CANNES

Bill Murray és el gran
protagonista d’un

film en què les dones
juguen un paper

secundari

B
uster Kea-
ton és un
heroi per a
Bill Murray,

que cada dia per-
fecciona el seu art
en la tragicomèdia
economitzant el gest
i la paraula. A ‘Bro-
ken Flowers’ no el
persegueix una
allau de núvies sinó
les dones del seu
passat, interpreta-
des per Sharon Sto-
ne, Jessica Lange i
Tilda Swinton, un
personatge que Jim
Jarmusch li ha fet a
mida i que ahir van
presentar a Cannes.

Amics de fa temps, aquest
projecte va sorgir del desig de
treballar plegats no se sap si
arran del visionat per atzar
del Don Juan de Douglas Fair-
banks. En tot cas, és aquesta
mateixa pel·lícula la que es
mira el personatge de Bill
Murray al principi de Broken
Flowers, just abans que aterri a
la seva bústia una carta que li

comunica l’existència d’un fill
de quasi vint anys, fruit d’una
antiga relació amorosa.

Empès per un amic, el pro-
tagonista emprèn una poca
entusiasta recerca de quatre
dones del seu passat, just
quan la del present, interpre-
tada per Julie Delpy, acaba de
deixar-lo de nou solter i sense
compromís. El viatge, un re-
curs habitual del director de
Down by Law, Night on Earth i
Dead Man, li servirà per “fer-se
moltes preguntes i trobar po-
ques respostes”.

Tema recurrent en aquesta
58 edició del Festival de Can-
nes, la revisitació del passat en
Jarmusch arriba a la conclusió
que el que compta és el pre-
sent, “en una història que té
un argument molt simple,
que no encaixa en cap gènere
i que s’interessa fonamental-
ment pels personatges i pels
detalls”. Bill Murray, encara
en el paper de còmic per a la
seva compareixença davant la
premsa, assentia, i és ell, de
fet, el gran protagonista d’un
film en què les dones juguen
un paper secundari, compo-
nent un paisatge humà divers,
reconeixible i ple de detalls de
l’Amèrica domèstica.

Murray retroba Sharon Sto-
ne com a vídua de corredor de
cotxes, “organitzadora d’ar-
maris professional” i mare
d’una filla que es diu Lolita i fa
tots els honors al nom de
l’heroïna de Nabokov. Jessica
Lange es diu Carmen a la fic-
ció i ha renunciat a l’advoca-
cia després de descobrir que té
el do de “comunicar-se amb
els animals”. Té un consultori
d’èxit i vint anys després de la
seva liaison la tempta més la

secretària (Chlöe Sevigny) que
el reaparegut Murray. Frances
Conroy (Six Feet Under) ha dei-
xat enrere el seu passat flower
power per les flors artificials
d’una urbanització prefabri-
cada de luxe, i una irreconei-
xible Tilda Swinton (The Deep
End, Adaptation) viu el malson
obrer americà en una granja
destartalada.

De totes elles, només Julie
Delpy i Swinton van ser ahir a
Cannes per a la presentació
del film al costat de Murray i
Jarmusch, després que Sharon
Stone va marxar, segons van
dir, per obligacions de calen-
dari del rodatge de la segona
part d’Instint bàsic. Una absèn-
cia curiosa, tenint en compte
que l’actriu ha estat al Festival
des del seu inici la setmana
passada i diumenge, per a la

première de Star Wars, exhibint
glamur i proves del seu reno-
vat pacte amb el diable antiedat.

Murray, per la seva banda,
degusta la veterania amb el
nou impuls que li va donar
Lost in Translation. La seva mi-
rada atònita i irònica és un do
natural que ahir va manifes-
tar-se també davant l’allau de
flaixos: “És una experiència
que us recomano a tots, que us
xisclin centenars de fotògrafs
mentre disparen i vosaltres
intenteu posar cara de felici-

tat”. I sobre els
seus dots per al
“minimalisme” va
dir que “segura-
ment és fruit del
deteriorament de
les meves habili-
tats”.

Sarcasmes a
part, i a jutjar per
la primera reacció
de la projecció per
a mitjans d’ahir al
matí, la pel·lícula
s’afegirà segura-
ment al sedàs de
finalistes per al
palmarès d’aquest
any que de mo-
ment encapçala
Caché, de Michael
Haneke, com tam-
bé hi serà el nou
film dels germans
Dardenne, L’enfant.

Cannes ja va
premiar els dos
anteriors treballs
dels cineastes bel-
gues, Rosetta (1999)
i Le fils (2002), i va
ser justament du-
rant el rodatge

d’aquesta última que va sorgir
la història que ara ens ocupa.
Jean-Pierre i Luc Dardenne van
observar una noia jove amb
un cotxet de bebè que es pas-
sejava sense anar enlloc pels
carrers de Seraing, on rodaven
Le fils, i a partir d’aquí van es-
criure el guió d’una parella
quasi adolescent que malviu
pel carrer sense apreciar la
responsabilitat que els cau a
sobre amb el naixement d’un
fill.

Viatge interior
Ella (la debutant Déborah

François) viu de la beneficèn-
cia, i ell (Jérémie Renier), de la
petita delinqüència i “sense
tocar de peus a terra, papallo-
nejant per la realitat com ho
faria un insecte, com si no hi
hagués un demà”, en paraules
dels cineastes.

És el viatge interior, aquesta
vegada, que fa el personatge
de Renier (un actor que ja va
treballar amb els germans
Dardenne a La promesa) el que
guia els passos de L’enfant, amb
una càmera que no s’enganxa,
claustrofòbica, al clatell del
protagonista com ho feia a Le
fils sinó que l’envolta amb la
mateixa lleugeresa que ell es
passeja pels carrers de Se-
raing, juga a les màquines es-
curabutxaques, es dedica a es-
tirar bolsos i juga amb la seva
enamorada com si el nen fos
ell. Una economia de recursos
que accentua el valor dramà-
tic d’un procés de maduresa
ple de veritat gràcies també a
la convicció amb què els dos
actors protagonistes es posen
en la pell dels joves perduts
que tantes vegades ha fre-
qüentat el cinema.
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CiU alerta que
errors de
gestió han
encarit
l’expropiació
de l’Scènic

C. Sabaté
BARCELONA

E
l grup municipal
de CiU a Barcelona
alerta que l’expro-
piació del teatre
Scènic tindrà un

sobrecost per culpa dels errors
administratius comesos per
l’Ajuntament de Barcelona.
L’antic teatre, comprat per un
grup inversor per convertir-lo
en prostíbul, va ser expropiat
per l’Ajuntament l’any 2004
amb la intenció de combi-
nar-hi usos culturals, educa-
tius i assistencials. La comissió
d’Urbanisme de l’Ajuntament
aprova avui el concurs públic
per a l’explotació de l’antic
local del Paral·lel com a espai
cultural. Aquest concurs per-
met la ubicació de cinemes,
teatre, altres activitats escèni-
ques, platós de televisió, etc.

CiU s’abstindrà en la vota-
ció atenent al preu d’expropi-
ació finalment pagat, 11 mili-
ons d’euros, tot i que inicial-
ment s’havia projectat recu-
perar el local per menys de
dos milions. L’Ajuntament ha
hagut de pagar també quasi
un milió als propietaris per
recuperar els drets d’explota-
ció que els atorga la llicència
municipal com a local d’oci.
CiU lamenta que havent-se
pogut expropiar per aquest
cost altres locals teatrals del
Paral·lel en desús a preu de
mercat, no s’hagi reservat cap
espai per a equipaments soci-
als ni educatius. “El problema
és que l’equip de govern tenia
pressa per recuperar el local,
ja que va concedir-li una lli-
cència de sala d’oci equivoca-
da, perquè es tracta d’un espai
qualificat d’equipament”, ex-
plica el regidor portaveu del
grup, Joan Puigdollers. L’opo-
sició municipal lamenta “el
cost que un error administra-
tiu acabarà tenint per a la
ciutat”.

El concurs d’explotació fixa
uns terminis d’un mes en la
recepció de projectes. L’ús del
local del Paral·lel podria estar
aprovat abans de l’estiu.
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Nova adaptació teatral
del ‘Romancero gitano’
Redacció
BARCELONA

El teatre Tívoli de Barcelona
acull a partir d’avui una nova
adaptació del Romancero
gitano, de Federico García
Lorca. L’obra està dirigida per
Francisco Suárez i pretén,
segons el director, trencar
amb els tòpics “que han
inundat qualsevol intent
d’apropar-se al Romancero”.


