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da a la universitat. Però Ben-
nett, lluny de l’anècdota més
o menys pintoresca, prefe-
reix centrar-se en allò que
de veritat importa, el debat
que aleshores s’estava pro-
duint a la societat anglesa,
sacsejada pels punks i That-
cher, és a dir, atrapada entre
el desig de la revolució social
i la crua realitat de la cultura
neoliberal. Hytner no sap re-

flectir en imatges la comple-
xitat d’aquest xoc, però el
text de Bennett sobresurt
d’unes imatges planeres per
proposar una evocadora
crònica sentimental
d’aquells anys: només per
aquest motiu ja val la pena
aquest film a contracorrent.

*
The History Boys, GRAN
BRETANYA, 2006. DIR.:
NICHOLAS HYTNER.

D
e vegades les millors
virtuts d’una pel·lícula
vénen de fora. I aquest

és el cas de The History
Boys, realitzada per un cine-
asta mediocre però basada
en un material de luxe. Ni-
cholas Hytner –a qui recor-
dem per la insipidesa de fic-
cions històriques/teatrals
com La locura del rey Jorge–
va escenificar fa uns anys als
escenaris britànics una peça
teatral titulada The History
Boys. Però resulta que l’au-
tor d’aquesta obra era Alan
Bennett, escriptor i guionista
responsable de meravelles
com Un inglés en el extran-
jero, encara que també va
col·laborar amb Hytner a La
locura… Conclusions? Ben-
nett es mou molt millor en
l’àmbit de la història recent. I
el més agosarat de The His-
tory Boys pertany a la seva
ploma àcida i tendra, capaç
de fer història immediata
com si estigués parlant de la
decadència de l’Imperi.

The History Boys se situa
als anys 80, dins d’una esco-
la que prepara uns quants
jovenets per a la seva entra-
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El cinema també
és teatre

‘The History Boys’
contraposa el
desig ‘punk’ i la
realitat neoliberal
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MorMariona
Masgrau
Titellaire i actriu, va
ser cofundadora de
La Fanfarra i el
Teatre Malic

Teresa Bruna
BARCELONA

El món dels titelles, tant els
dels petits o familiars com
els reservats als adults, ha
perdut una de les seves més
grans representants, Mari-
ona Masgrau, actriu, mani-
puladora i també construc-
tora dels seus personatges.

Mariona Masgrau va fun-
dar la companyia La Fan-
farra l’any 1976 amb Toni
Rumbau i Eugeni Navarro.
Van construir espectacles
amb marionetes de fil, tite-
lles de mà, teatre d’om-
bres... Un bon dia van in-
ventar un personatge, el
Malic, que posteriorment
va donar nom a l’emblemà-
tica sala que van engegar
l’any 1984. El Teatre Malic
va guanyar nombrosos pre-
mis en els seus 18 anys
d’existència. L’any 2002
van haver de tancar per
motius econòmics i van

aprofitar per emprendre
l’aventura en solitari.

En aquesta etapa, la Ma-
riona va encetar la col·labo-
ració amb artistes de diver-
ses procedències per a la
creació dels seus especta-
cles. Amb Pilar Alba i Anas-
tasi Rinos crea Mangalena.
Després vindrà Constanti-
na i Sophia o dos més dos
no sempre són quatre, amb
Anna M. Moix i Marta Ser-
rahima. Als seus últims es-
pectacles va decidir desdo-
blar alguns dels seus perso-
natges en titelles de carn i
os, es va llançar a fer de ma-
nipuladora i també d’actriu.
Els ha portat a la Sala Bec-
kett i ha estat a festivals in-
ternacionals.

Darrerament Mariona
Masgrau havia creat l’Espai
Fènix, un centre de titelles
obert a la investigació plàs-
tica i l’experimentació de
les formes visuals i escèni-
ques. Es feien demostraci-
ons, tallers i hi havia una
petita sala per a les funci-
ons. Un projecte ple d’il·lu-
sions estroncat per un càn-
cer galopant, diagnosticat
fa només un mes i mig. ■

La competició
L’assassí
accidental de
Gus van Sant
Gus van Sant és un dels noms
habituals a Canes, d’aquells
que el festival se sent molt
seus. La presentació de Para-

noid Park arriba dos anys des-
prés de Last Days, el film inspi-
rat en Kurt Cobain encara inè-
dit a Catalunya. I de l’un a
l’altre, Gus van Sant ha rebaixat
els aires barrocs. Aquí la histò-
ria és més simple i el protago-
nista menys torturat, que sem-
pre hi ajuda. Però segueix por-

tant el segell del seu autor:
imatges hipnòtiques i un ritme
musical tan treballat com l’apa-
rent naturalitat de moviments i
vestuari dels protagonistes.

Paranoid Park relata la re-
acció d’un adolescent, apassio-
nat per l’skateboard, després
de cometre, accidentalment,

Pitt i Jolie, ‘stars’
ambcausa

Michael Winterbottom torna al cinema de càrrega
política reconstruint l’assassinat de Daniel Pearl

Elisabet Cabeza
CANNES. ENVIADA ESPECIAL

Després de l’impacte medi-
àtic de Sicko, de Michael
Moore, i la balada dels ger-
mans Coen, No Country for
Old Men, un altre tàndem
eclèctic de produccions
americanes van acaparar
ahir l’atenció a Cannes. La
primera, A Mighty Heart,
reconstrucció de l’assassi-
nat del periodista Daniel
Pearl al Pakistan, que diri-
geix Michael Winterbottom
i protagonitza Angelina Jo-
lie. I la segona, Paranoid
Park, que marca el retorn
de Gus van Sant a la com-
petició per la Palma d’Or,
que ja va guanyar l’any
2003 per Elephant.

A Mighty Heart (Un cor
poderós) està fora de la
cursa als premis, però té

tota la força mediàtica d’An-
gelina Jolie i Brad Pitt, com-
moguts per la història que
l’inspira: la mort del corres-
ponsal del Wall Street Jour-
nal a Karachi, Daniel Pearl,
a mans del terrorisme isla-
mita. Va ser a principis del
2002 i la seva esposa i
també periodista, Marianne
Pearl, va escriure un llibre
sobre els fets, que va cridar
l’atenció de Brad Pitt, aquí
en el paper de productor, i
de la seva dona, Angelina
Jolie, que interpreta l’alter
ego de Marianne a la ficció.

La protagonista real de la
història no creu que ningú
més que la cotitzada estre-
lla americana s’hagués po-
gut posar amb tanta con-
vicció en la seva pell. S’han
fet amigues i ahir, flanque-
jant el director Michael
Winterbottom, parlaven da-

vant la premsa de Cannes
amb “la mateixa veu”. A
Jolie se li negaven els ulls
discretament quan la sen-
tia parlar a la roda de prem-
sa, sobretot quan va treure
el tema de l’embaràs. La
dona de Daniel Pearl estava
encinta quan van passar els
fets i la mateixa Jolie ho es-
tava quan es van embarcar
en el projecte.

Revisar els sentiments
La família Pitt-Jolie, per una
vegada està còmoda “amb
les càmeres que ens seguei-
xen les 24 hores del dia”, si
és per cridar l’atenció sobre
A Mighty Heart, i admet
haver “revisat els seus sen-
timents envers la premsa”
després de conèixer la vida i
treball dels Pearl.

Els fets van coincidir amb
el trasllat de sospitosos a

Guantánamo que Winter-
bottom va abordar fa poc al
cine, però no és l’únic motiu
pel qual Brad Pitt va trucar a
la porta del director britànic.
Comparteixen, diuen, la ne-
cessitat de donar altres pers-
pectives al conflicte en què
s’inscriu la tragèdia de la fa-
mília Pearl i de tantes altres.

Com la mateixa Jolie, que
no amaga el seu posiciona-
ment sobre la política de l’ad-
ministracióBush.“Enaques-
ta sala –va dir dirigint-se als
periodistes– dubto que hi
hagi ningú que tingui dret de
sentir més odi que Marian-
ne, i en canvi, ella és així. Va
intentar entendre des del
primer moment com es
podia haver arribat a assas-
sinar a qui més estimava i no
es va refugiar en conclusions
viscerals. És una lliçó per a
tots nosaltres”. ■

Jolie i Pitt durant la multitudinària sessió de fotos d’‘A Mighty Heart’, ahir al Festival de Cannes ■ JOHN SCHULTS / REUTERS

un crim. Aplaudit a la projecció
per a la premsa, el film té nú-
meros per sumar-se als títols
destacats fins ara de competi-
ció en l’equador d’aquesta edi-
ció de Canes, que capitanegen
els Coen i el film romanès 4
mesos, 3 setmanes, 2 dies. Al-
menys als ulls de la crítica.




