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VíctorUllateporta
‘Samsara’aSantCugat
Josep Maria Codina
SANT CUGAT

El ballarí aragonès Víctor
Ullate porta avui i demà a
Sant Cugat l’estrena a Ca-
talunya del seu darrer es-
pectacle, Samsara. Després
de representar-se a Madrid,
Samsara arriba al teatre
auditori “com si fos una es-
trena perquè hi ha molta

gent nova entre la vintena
de ballarins i s’ha treballat
com si la féssim per primer
cop”, va explicar Ullate. A
les sessions d’avui al vespre
i demà a la tarda s’hi suma
una classe magistral de l’ar-
tista i un assaig de la com-
panyia avui a la tarda obert
al públic i gratuït.

Víctor Ullate defineix
Samsara com una dansa de

reografia va des dels solos
més subtils i senzills fins a
escenes on intervé tota la
companyia, passant per un
difícil pas a tres. L’espectacle
pretén suprimir l’egoisme i
promoure l’amor als altres.
“És un cant a la vida que
transmet amor i energia po-
sitiva”, conclou el coreògraf.
Ullate va elogiar l’escenogra-
fia de Paco Azorín, feta a
Sant Cugat, la il·luminació
de Nicolás Fischtel i el vestu-
ari d’Anna Güell.

Aquesta és la quarta ve-
gada que la companyia
d’Ullate va a Sant Cugat,
població amb la qual manté
una estreta relació. Des-
prés, a l’abril, Samsara es
podrà veure a Manresa. ■

la vida que va sorgir d’una
taula de quiròfan quan el ba-
llarí va patir una malaltia co-
ronària. Amb tot, l’aragonès
assegura que no és un espec-
tacle trist sinó que vol fer re-
flexionar l’espectador sobre
el cicle de la vida i la mort en
un profund recorregut core-
ogràfic i musical per països
de l’orient com Egipte, Iran,
l’Índia, Nepal o Japó. La co-

Al’ombradelsclàssics
‘El buen alemán’ del cineasta nord-americà Steven Soderbergh es perd rere
les passes d’‘El tercer home’ i ‘Casablanca’ a la 57a edició del Festival de Berlín

Elisabet Cabeza
BERLÍN. ENVIADA ESPECIAL

El buen alemán va tornar
ahir a l’escena del crim, Ber-
lín, per al llançament inter-
nacional d’un thriller ambi-
entat en les ruïnes del Ter-
cer Reich i dirigit per Steven
Soderbergh a l’estil dels
grans clàssics dels anys 40.
Casablanca i El tercer home
són els dos títols de referèn-
cia d’una pel·lícula que, tot i
l’amor pel risc del seu artífex
i l’encant de la parella prota-
gonista, Cate Blanchett i
George Clooney, es queda en
pàl·lid succedani de la seva
font d’inspiració.

Si Buenas noches y
buena suerte, dirigida pel
mateix Clooney, tocava els
anys de la Caça de Bruixes
en un sobri blanc i negre, la
lectura contemporània de
la censura va fer que el film
anés més enllà d’un exerci-
ci de nostàlgia. El mateix
que amb Lejos del cielo,
produïda pel tàndem Cloo-
ney-Soderbergh, on Todd
Haynes feia una apassiona-
da revisió del llegat de
Douglas Sirk. Amb El buen
alemán, Soderbergh prete-
nia recuperar els clàssics
amb tota la llibertat que els
seus directors no van tenir
pel ferri control dels estu-
dis i va agafar la novel·la
homònima de Joseph
Kanon com a material de
partida. Una història d’in-
triga ambientada al Berlín
de 1945, quan es reunei-
xen a Potsdam Truman,
Churchill i Stalin. Entre els
convidats que congrega la
trobada hi ha un periodis-
ta, encara d’uniforme, que
encarna Clooney. La seva
primera coneixença és un

xòfer de l’exèrcit enfangat
en el mercat negre (Tobey
Maguire) que li permetrà
trobar un antic amor (Cate
Blanchett). A partir d’aquí,
la trama es dispara amb as-
sassinats, retorns al pas-
sat, traïcions i la rebotiga
de la Guerra Freda, fins a
fer de George Clooney el
cosí germà de Joseph Cot-
ten a El tercer home.

De Casablanca, més en-
llà del calc del pòster, So-

derbergh ha agafat també el
cinisme i una escena final
de l’aeroport que ahir va fer
somriure més d’un, no sé si
pensant només en l’original
o també en el Play It Again,
Sam de Woody Allen. Llàs-
tima, perquè és òbvia l’en-
trega de Soderbergh i el mi-
nuciós treball que ha portat
a terme per recuperar els
mètodes de Billy Wilder o
Carol Reed. Amb una ho-
nestedat poc habitual, So-

derbergh admet la rellisca-
da de públic i crítica als
EUA i confia que el film sin-
tonitzi millor amb el públic
internacional. Però després
de la freda acollida d’ahir a
la Berlinale potser no cal-
drà posar el xampany a la
nevera.

També a la secció oficial
es van presentar la brasile-
ra O ano em que meus pais
saíram de férias, mirada
tendra a la maduresa d’un

nen el 1970 amb el futbol i
la dictadura de teló de fons,
i el retorn de Park Chan-
wook amb I’m a Cyborg,
but that’s OK. El director
d’Old Boy aparca el tema de
la venjança en un diverti-
mento confessat que abor-
da la normalitat, l’amor i els
universos personals en un
psiquiàtric on també hauria
pogut rodar Michel Gondry.
De moment, el millor que
s’ha vist a la competició. ■

El director Steven Soderbergh, l’actriu Cate Blanchett i l’actor Christian Oliver han dut ‘El buen alemán’ a Berlín ■ MICHAEL KAPELLER / AFP

Freda acollida
a la Berlinale
d’‘El buen
alemán’, el nou
film de Steven
Soderbergh


