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61è FESTIVAL DE CANES

Clint Eastwood va afirmar
ahir en roda de premsa a
Canes que el seu interès
per la història real de
Christine Collins té a veu-
re amb la possibilitat de
narrar la història d’una do-
na coratjosa que no va re-
cular davant del poder
exercit per la corrupta po-
licia de Los Angeles a fi-
nals dels anys vint. Co-
llins, treballadora en una
central telefònica de Los
Angeles, va arribar un dia
a casa seva i no va trobar-
hi el seu fill, que havia tin-
gut i pujat sense el pare,
que no va assumir-ne la
responsabilitat. Aleshores
va començar una recerca
incansable que va topar
amb la policia, la qual,
passats uns mesos, li va
dur un nen assegurant-li
(de fet, imposant-li) que
era el seu fill. Ella no el va
reconèixer com a tal i va
aportar-ne proves, però la
policia no va voler accep-
tar el seu error i, per apar-
tar-la, la va ingressar en un
manicomi. Ajudada per un
pastor presbiterià (inter-
pretat per John Malko-
vich) que va denunciar la
corrupció policial i un cop
va descobrir-se que un psi-
còpata segrestava i assas-
sinava nens, entre els quals
possiblement el fill de
Christine Collins, aquesta
va aconseguir dur a judici

els caps policials i, d’aquí,
la seva destitució. Paral·le-
lament hi va haver el judici
a l’assassí, però la dona no
va saber mai el destí del
seu fill.

Amb The exchange, po-
sant-hi en joc la seva sa-
viesa narrativa i una capa-
citat per crear moments de
gran intensitat, Clint Eas-
twood fa un retrat impla-
cable de l’exercici d’un
poder i, a banda que s’hagi
pogut actuar-hi en contra,
de les seves perdurables
conseqüències. Però hi ha
una retòrica i fins una
grandiloqüència que Clint
Eastwood acostumava a
bandejar tot assumint una
forma clàssica sense fer-

ho amb les seves conven-
cions més emfàtiques. En
certa manera, és com si,
després d’haver aconse-
guit alguns Oscar amb un
classicisme sec sense con-
cessions, hagués fet final-
ment una pel·lícula amb
més possibilitats de rebre
aquest premi. A aquest fet
no hi és aliena la presència
d’Angelina Jolie, que
sembla tenir assegurada la
nominació a l’Oscar amb
la seva interpretació plena
de llàgrimes de Christine
Collins. El cas és que, per
una vegada, Eastwood
sembla haver caigut en la
servitud a l’estrella, que ni
en els pitjors moments
apareix mal maquillada.

Clint Eastwood, que ja
s’apunta com a possible
guanyador de la Palma
d’Or que ha de decidir el
jurat presidit pel seu amic
Sean Penn, ha estat definit
com l’últim dels cineastes
clàssics. Però hi ha un altre
director nord-americà, Ja-
mes Gray, que sembla
compartir la vocació d’e-
legància de part de la mi-
llor tradició del cinema
clàssic. Després dels films
negres The yards i La nit
ens pertany, presentada
l’any passat a Canes, Gray
ha fet un gir amb el drama
romàntic Two lovers, pre-
sentat dilluns a la nit a la
secció oficial competitiva.
La pel·lícula té com a pro-
tagonista (Joaquin Phoe-
nix) un home fràgil i ena-
moradís que, diagnosticat
com a bipolar, es debat en-
tre la passió impossible
per la seva veïna (Gwy-
neth Paltrow) i l’amor pos-
sible amb una jove escolli-
da per les famílies de tots
dos. El guió juga amb els
arquetips clàssics de dona
d’acord amb un imaginari
masculí. L’una és rossa i
l’altra, morena. L’una el
desestabilitza i l’altra el
protegeix dins d’una es-
tructura familiar. L’home
alterna entre l’una i l’altra
mentre James Gray filma
Nova York de manera es-
plèndida.

Eastwood fa d’Angelina Jolie una
dona coratjosa a la recerca del seu
fill desaparegut a «The exchange»
El cineasta hi demostra la seva grandesa, però també una servitud a l’estrella

Cint Eastwood i Angelina Jolie, ahir. / EFE

● Basant-se en el cas real de Chris-
tine Collins, una dona que, a la recer-
ca del seu fill desaparegut, va lluitar
contra la corrupció de la policia de

I.M. / Canes Los Angeles a finals dels anys vint,
el mestre Clint Eastwood va dur ahir
a la secció oficial del festival de Ca-
nes una altra pel·lícula de gran inten-
sitat sobre la violència nord-ameri-

cana. Però The exchange té alguna
cosa de servitud a l’estrella Angelina
Jolie. L’altra proposta exhibida a
concurs va ser Two lovers, drama ro-
màntic dirigit per James Gray.

● El 2009, els sis festivals
de Meridians (la xarxa eu-
ropea per a les arts escèni-
ques en espais no conven-
cionals) es trobaran a Tàr-
rega i, presumiblement,
segellaran un nou conveni
d’aquest projecte triennal
que té el suport de la Unió
Europea. Dels 400.000 eu-
ros del projecte, la institu-
ció europea en finança la
meitat. El director de la fi-
ra de teatre al carrer de
Tàrrega, Jordi Colominas,
celebrava ahir que amb
aquest projecte la ciutat
compleix amb l’eslògan
de Tàrrega, territori crea-
tiu.

Meridians, ja està en el
segon any: el 2007 se’n va
redactar el projecte. En
aquest 2008, els sis festi-
vals de Ljubljana (Eslovè-
nia), Gant (Flandes),
Stockton (Regne Unit),
Frankfurt (Alemanya),
Cognac (França) i Tàrrega
que participen en la xarxa
coproduiran i mostraran
tres espectacles. Pel 2009,
algun d’aquests muntatges
es podrà veure als festivals
de Polverigi (Itàlia) i Esto-
colm (Suècia). La xarxa
estableix canals d’inter-
canvis entre els creadors
dels diferents territoris,
permet plantejar-se obres
de gran format i que les
ciutats acullin processos
de creació. En aquest sen-
tit, l’alcalde i president del
Patronat de Fira de Tàrre-
ga, Joan Amézaga, co-
menta que l’estada de la
companyia Osmosis, amb
el seu espectacle Alham-
bra container va sorpren-
dre fa uns dies el veïnat del
parc de Sant Eloi amb con-
tenidor, toros mecànics i
projeccions audiovisuals.

Tàrrega no abandonarà
la promoció de les compa-

nyies autòctones i conti-
nuarà fent coproduccions,
tot i que la fira és, princi-
palment, «un bon apara-
dor». Colominas reconeix
que s’ha perdut el tren dels
anys vuitanta, quan les
companyies catalanes eren
referència: «Creiem que
podem anar més enllà»
dels treballs de carrer ac-
tuals que sovint estan lli-
gats a espectacles d’ani-
mació. Per Antoni Barto-
meus, representant de
l’Institut Català de les In-
dústries Culturals, la ini-
ciativa Meridians ha de
permetre que Tàrrega torni
a agafar la bandera de la
creació i ofereixi alternati-
ves al teatre de carrer,
«que continua en una si-
tuació encallada».

Leandre, contista
Leandre Ribera és el crea-
dor català que intervindrà
en una de les quatre petites
històries que representarà
la companyia francesa Dé-
lit de Façade. L’obra s’in-
terpretarà amb titelles de
mida natural i en finestres
d’una casa. A més de
Leandre, un clown recone-
gut internacionalment i
que, per exemple, va diri-
gir l’espectacle de circ Ro-
dó, guanyador del Premi
Nacional de Circ, també
escriuran per a Menus lar-
cins autors d’altres països
europeus. Pel que fa a Al-
hambra container, el co-
reògraf Ali Salmi pretén
recollir les esperances i els
somnis dels immigrants
arribats irregularment a
Europa per refer la seva vi-
da. Salmi ja va fer una pe-
ça anterior en què reflexio-
nava sobre el trànsit, el pas
a Europa. El tercer treball
de Meridians, Remember
the future, no està previst
en la fira de Tàrrega.

La Fira de Tàrrega lidera
una nova xarxa europea

de coproduccions al carrer
J.B./ Barcelona

● Si fa uns dies es va pre-
sentar a Canes un docu-
mental sobre la vida del bo-
xador Mike Tyson, ahir va
ser el serbi Emir Kusturica
l’encarregat de dur a la pan-
talla la seva personal visió
d’un altre esportista enor-
me amb una existència
convulsa: Diego Armando
Maradona. El futbolista ar-
gentí, aparentment en bon
estat de forma, va acompa-
nyar el director en la pre-

sentació de Maradona i va
fer broma amb ell quan un
periodista va insinuar l’ex-
cessiu protagonisme del ci-
neasta en la cinta. Kusturi-
ca ha resseguit durant més
de dos anys la trajectòria de
l’exblaugrana des de Bue-
nos Aires fins a Cuba pas-
sant per Nàpols. Marado-
na, a qui Manu Chao dedi-
ca una cançó, va assegurar
que es tallaria una mà (la de
Déu) per veure Júlia Ro-
berts a Canes.
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Emir Kusturica presenta el
documental «Maradona»

El futbolista argentí Diego Armando Maradona i el director
serbi Emir Kusturica, posant per als fotògrafs. / EFE

● La companyia brasilera
Anima Sonho presenta
Bonecrônicas, un muntat-
ge de titelles per a tota la
família, a la Sala Teresa
Calafell del Teatre Gaudí
Barcelona (TGB). El nou
teatre que va obrir fa uns
mesos a l’Eixample té
dues sales i preveia deixar
a les companyies de mani-
pulació d’objectes la Tere-

sa Calafell. Jordi Bertran
serà el següent convidat a
la sala al final de maig.

Els germans bessons
Tiarajú i Ubiratan Carlos
Gomes van fundar el 1984
Anima Sonho, grup de re-
ferència a l’Amèrica Llati-
na que ara fa una gira per
Europa. Des de la mort, el
2005, de Tiarajú, Ubiratan
ha refet el seu espectacle
ara amb Cacá Sena.

El TGB presenta la primera
obra de titelles a la Sala

Teresa Calafell
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