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La mirada de l’altre
P

ablo Pineda, un noi
amb la síndrome de
Down, ha guanyat el
premi d’interpretació
al darrer festival de

Sant Sebastià per la pel·lícula Yo,
también, que s’estrenarà d’aquí a
dues setmanes. Ningú no s’ha re-
cordat aquests dies que Pasqual
Duquenne, un altre Down, ja
havia estat guardonat a Cannes
per El vuitè dia, però ara s’han re-
petit els mateixos arguments que
barregen la persona amb l’actor i
el personatge, la realitat amb la
ficció. ¿Es premia l’actor per un
treball que supera el dels profes-
sionals o es reconeix l’esforç de la
persona que dóna vida, des de la
ficció, als fantasmes sorgits de la
imaginació dels directors, Anto-
nio Naharro i Álvaro Pastor? El
debat està servit, però, en qualse-
vol cas, queda eclipsat pel fet que
aquests dos films són un elogi de
la diferència i, en aquest sentit,
resulten absolutament encomia-
bles. Yo, también no escapa, tan-
mateix, dels perills de la mirada
compassiva de l’espectador con-
frontat a la pregunta que encap-
çala la publicitat del film: “Per què
vols ser normal?”. La resposta, a
la pel·lícula, és una. La realitat, en
canvi, resulta bastant més com-
plexa i plena de matisos que van
més enllà del problema de la sexu-
alitat plantejat per Yo, también.
Si el premi a Pablo Pineda contri-
bueix a normalitzar l’acceptació
social dels discapacitats psíquics,
benvingut sigui. Si només serveix
per tranquil·litzar consciències
des de la mirada compassiva de la
diferència, la pel·lícula haurà cap-
girat els seus propòsits.

L’altre, en molt diverses accep-
cions, és també el protagonista de
tres pel·lícules d’imminent estre-
na. La prostituta de Mónica del

Raval veu la vida des de l’estatus
social de la professió a la qual s’ha
vist abocada des de molt jove i ara
exerceix amb ple domini de l’ofici
més vell del món. La interessada
relació comercial amb els clients,
no exempta de picaresca, i una
complexa vida privada entre els
dos homes de la seva vida delimi-
ten les confessions que brinda a la

Festival de Berlín i ha renovat a
Sant Sebastià abans de la seva es-
trena entre nosaltres. Res a veure
amb Gordos i el cos com a metàfo-
ra de la marginació i el rebuig. En
aquest cas, es tracta de subratllar,
des de la diferència, la tendra his-
tòria d’amor que l’enorme vigilant
nocturn d’un supermercat esta-
bleix amb una noia de la neteja a
qui observa des de la fredor i la dis-
tància de les càmeres de vigilàn-
cia. El protagonista, Horacio Ca-
mandule, és a la vida real un mes-
tre d’escola i aquí –com Pablo
Pineda– un actor improvisat que
comparteix el repartiment amb
Leonor Svarcas, una actriu pro-
fessional que ja havia cridat l’aten-
ció amb Whisky, un altre film uru-
guaià amb el qual manté nombro-
sos punts en comú.

Jarmusch i Dalí
El nord-americà Jim Jarmusch,
per últim, ha escollit paisatges es-
panyols per rodar Los límites del
control. Un gàngster negre pro-
veït d’una misteriosa missió és el
protagonista d’aquest film que
cavalca entre el thriller i l’espio-
natge amb uns tocs voluntària-
ment surrealistes. Es diria que el
director d’Estranys al paradís
s’ha deixat influir pels quadres de

Quadern de cinema La cartellera s’omple aquests dies de personatges
excepcionals. Les mirades distants o des de la diferència estan plenes
d’atractius i complicitats per a l’espectador

Dalí presents al museu Reina
Sofía –un dels escenaris recur-
rents de la pel·lícula– a l’hora
d’establir els successius encon-
tres que el protagonista manté al
llarg del seu itinerari. La mirada
de Jarmusch sobre Madrid i Sevi-
lla és voluntàriament distant,
allunyada dels tòpics turístics
des dels quals acostumen a mirar
els cineastes vinguts de l’altra
banda de l’Atlàntic i en plena sin-
tonia amb el personatge que in-
terpreta Isaach De Bankolé en la
seva quarta col·laboració amb
Jarmusch.

Durant el seu itinerari es creua
amb una peculiar galeria de per-
sonatges que si un és estrafolari
l’altre encara ho és més i inter-
pretats successivament per Luis
Tosar, Tilda Swinton, Gael Gar-
cía Bernal i Bill Murray. La llen-
gua –“¿Habla usted español?”–
és un dels factors de divergència i
els cafès –“dos espressos en tas-
ses separades”– mostren les sin-
gularitats d’un film voluntària-
ment estilitzat, còmplice del món
de l’absurd propi de Samuel Bec-
kett i situat als antípodes de la
postal que Woody Allen va filmar
a Vicky Cristina Barcelona.

No per casualitat, després de
rodar diversos films a Europa, el
cineasta de Manhattan ha tornat
a la seva estimada ciutat com es-
cenari de Si la cosa funciona,
també estrenat aquesta setma-
na. Allen sempre és Allen, però a
Nova York juga a casa i se’l nota
més còmode, fins i tot quan re-

corre a un popular show-
man televisiu –Larry

David– com a prota-
gonista de la seva
darrera comèdia. La

seva mirada no és la de
cap altre. Té personali-

tat pròpia. ■

Esteve Riambau

La producció del Liceu és
prou distreta per fer justícia
a una partitura un xic proli-
xa, sense arribar, tanmateix,
a l’homogeneïtat del mun-
tatge de València de l’any
passat. Les referències,

òperes d’un dels composi-
tors més cèlebres de la
Viena de finals del segle
XVIII. Al teatre de les Ram-
bles el primer fruit ha caigut
de L’arbore di Diana, un dels
títols de més èxit del com-
positor valencià, gràcies al
seu franc melodisme i un lli-
bret de Da Ponte enrevessat
i descarat alhora, en què
l’amor més sensual triomfa
sobre la castedat.

L’arbore di Diana
De Martín i Soler. Dir.: Harry
Bicket.
Gran Teatre del Liceu, 1 d’octubre

Ha arribat l’hora de
Martín i Soler? El
Liceu i el Real per

una banda, i el Palau de les
Arts de València per l’altra,
han endegat sengles inicia-
tives per tornar a donar vida
escènica a les principals

Crítica òpera

Els fruits de l’amor

XavierCester

força light, a l’estètica
manga són més una excusa
que no un element defini-
dor de la direcció de Fran-
cisco Negrín. Amb un
humor de traç gruixut no
n’hi va haver prou per om-
plir un espai desangelat i
una acústica cavernosa
quan els cantants s’allunya-
ven del prosceni. I què era
aquella remor contínua que
sortia de l’escenari?

Laura Aikin va ser una
Diana impecable en les
compromeses agilitats del
primer acte, un pèl asèptica
quan la deessa es desgela al
segon. L’hiperactiu Amor el
va encarnar un Michael Ma-
niaci de veu agra, mentre
que els dos tenors no van
tenir el millor dia: Steve Da-
vislim va patir amb la tessi-
tura d’alguna de les àries
d’Endimione i Charles Work-

man va ser igual a si mateix
(fiable, però poc estimulant)
com a Silvio. Més bona im-
pressió va causar el desim-
bolt Doristo de Marco Vinco.
Ainhoa Garmendia, Marisa
Martins i Jossie Pérez van
ser un equilibrat trio de
nimfes. Harry Bicket va ser
el jardiner que amb cura (i
un punt de brusquedat) va
maldar perquè l’arbre
donés fruits saborosos.

Muntatge distret
per fer justícia a
una partitura un
xic prolixa

Pablo Pineda, protagonista de ‘Yo, también’. A baix, Adrián Biniez (amb perilla)
i Horacio Camandule, director i actor de ‘Gigante’ ■ R. RIVAS (AFP) / M. KAPPELER (AFP)

càmera de Francesc Betriu, autor
d’un documental que remet a la
mirada esperpèntica dels seus
millor films.

L’obesitat de la Mónica del
Raval també és compartida
amb la del protagonista de Gi-
gante, el film de l’uruguaià
Adrián Biniez que tan bona
acollida va rebre al passat


