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àlegs parlats. Jordi Dauder
va defensar amb encert una
narració succinta, més di-
dàctica que dramàtica, que
no acabava d’explicar què
passava realment entre els
personatges.

guès, ha començat amb una
òpera –gènere que l’orques-
tra aborda massa poc– que
servia alhora de plataforma
de suport a joves cantants.
Cap objecció al títol triat, Die
Entführung aus dem Serail,
si no fos que el Liceu també
l’ha programat aquest curs.
Pel que fa al format concer-
tant, la seva escassa procli-
vitat a la tensió teatral s’ac-
centua en una peça amb di-

Die Entführung aus dem
Serail
De Mozart. Director: Christian
Zacharias.
L’Auditori, 26 de setembre.

Una bona idea no és
garantia d’un bon re-
sultat. L’últim Festival

Mozart, sota la direcció de
Christian Zacharias, poc
procliu en general a la pro-
ducció vocal del salzbur-

Crítica òpera

Un rapte poc reeixit

XavierCester

Christian Zacharias va im-
primir un ritme viu a l’acció,
tot i que la corda de l’OBC
no sempre va respondre
amb cohesió, a diferència
d’un vent que sí que va
aprofitar les ocasions de llu-
ïment que els dóna Mozart.
El principal problema va ser
un repartiment molt per
sota de les exigències de la
partitura i amb una dicció
alemanya discutible. Només

el Belmonte de Javier Tomé
(privat d’una de les seves
àries) va presentar un instru-
ment prometedor i un fra-
seig amb bones intencions,
mentre que l’Osmin d’Iván
García combinava una enèr-
gica caracterització amb una
afinació defectuosa, i Jesús
Álvarez era un Pedrillo de
volum escàs. Malgrat una
veu entubada i un timbre
antipàtic, Minerva Moliner té

les notes i l’agilitat de Kons-
tanze, però no la seva fer-
mesa de caràcter, com tam-
poc el fràgil instrument de
Laura Sabatel té la desim-
boltura de Blonde. L’Auditori
podia haver-se estalviat les
innecessàries projeccions i
pagar un cor. Un dubte final:
quasi tots els cantants han
passat per l’escuderia Ana
Luisa Chova. L’OBC contrac-
ta per catàleg?

Un repartiment
molt per sota
de les exigències
de la partitura

Culturapreveu
conflicteamb
les‘majors’per
lalleidelcine

Bernat Salvà
SITGES

La nova llei del cinema de
Catalunya podria entrar
en vigor l’1 de gener del
2011, després de superar
els tràmits al govern cata-
là i el Parlament, segons va
explicar ahir a Sitges el di-
rector de l’Institut Català
de les Indústries Culturals
(ICIC), Antoni Lladó. Lladó
també va vaticinar que la
llei “portarà polèmica; veu-
rem com hi reaccionen les
majors, però al cap i a la fi,
compliran la llei”.

El conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras,
explicava aquest estiu que
estaven intentant pactar
amb les majors. Les decla-
racions de Lladó insinuen
que de moment no hi ha
acord a la vista. “En un
mercat global –va afegir–,
les companyies d’èxit són
les que s’acaben acostant al
consumidor local. Les mul-
tinacionals de la distribu-
ció han d’entendre les dife-
rències, l’homogeneïtat és
massa fàcil”.

Antoni Lladó va fer
aquestes declaracions en el
marc d’una taula rodona-
debat organitzada per la
Fundació ESCAC, a la qual
també van assistir el direc-
tor general de l’ICAA (mi-
nisteri de Cultura), Ignasi
Guardans, i una seixante-
na de productors catalans.
Guardans es va defensar de
les crítiques que ha rebut
per l’ordre ministerial que
desenvoluparà la llei espa-
nyola de cinema: “Se m’a-
tribueixen coses que són a
la llei, aprovada per àmplia
majoria al Parlament”.
Guardans també va remar-
car que “és molt més el que
uneix els implicats en el
món del cinema que el que
ens separa; no estem en
una batalla, és feina de tots
millorar la qualitat i la soli-
desa del cinema”. ■

Frankensteinbiònic
ElFestivaldeSitgesaculldos filmsdeciència-ficciónord-americans
quetractende lesconseqüènciesdelsavençoscientífics

T. Bruna / B. Salvà
SITGES

Una nova criatura es va afe-
gir a la particular galeria de
monstres que any rere any
s’exhibeixenal’aparadordel
Festival de Sitges. Dren, la
protagonista de Splice, és
un ésser creat per dos inves-
tigadors,Clive iElsa(Adrien
Brody i Sarah Polley). Amb
aquestsnoms,eldirectorca-
nadenc Vincenzo Natali,
quevaentusiasmarelpúblic
amb el seu debut, Cube, fa
un homenatge a Elsa Lan-
chester i Colin Clive, els ac-
tors que interpreten els ci-
entífics al Frankenstein de
James Whale (1931). Gràci-
es a la biogenètica, la nova
criatura combina ADN hu-
mà amb el d’altres éssers
vius: té habilitats pròpies de
diferents animals, un ins-
tintdepredadorque,comin-
sinua el film, pot venir del
seu costat humà, i una vora-
citatsexualqueestàpresent
en certs exemplars de qual-
sevol espècie.

No és debades; el director
assegura que Splice “no és
una història sobre un mons-
tre sinó sobre la gent que es
converteix en un monstre,
com si es tractés d’un Fran-
kenstein del segle XXI”.

Natali va explicar ahir a
Sitges que es va passar 12
anys amb aquesta història.
“És com una metàfora de la
vida real, l’hem vist créixer,
com li sortien els bracets”,
diu. La mosca i Species són
antecedents directes d’una
pel·lícula que planteja l’e-
tern debat sobre els límits
ètics i morals de la ciència.
Pel director, “el món de la
genètica ha evolucionat
com internet, que ha nascut

de joves molt brillants i ca-
paços de generar coses no-
ves. Em pregunto què pas-
saria si aquests joves po-
guessin tocar les parts
essencials de la humanitat”.

Creure en el destí
Producció canadenca i
francesa, Splice no aporta
gran cosa a aquesta variant
del gènere de la ciència-fic-
ció. Entre altres motius,
perquè es pren massa seri-
osament un argument que
reclama una mica d’ironia
i humor.

Vincenzo Natali va presentar ahir el film ‘Splice’ a Sitges ■ MANOLO GARCIA

“Quèpassaria
siels joves
d’internet
poguessintocarel
queésessencial
delahumanitat?”

Humor és el que no falta a
Timer, de la realitzadora
nord-americana Jac Schaef-
fer, que crida l’atenció sobre
el domini tecnològic. Un
braçalet –que sembla sortit
d’una telebotiga de mitja-
nit– cronometra el moment
exacte en què es coneixerà
laparellaambquicompartir
la vida. Des del nucli d’una
famíliaultrapuritana, l’auto-
ra exposa en clau d’humor
les conseqüències dramàti-
ques de creure en el destí,
des d’intentar que un mar-
recd’uns12anysnosesepa-
ri mai de la nena que li està
destinada fins als desgavells
emocionals en què submer-
geix les noies de la família.
Fa 40 anys els hippies ja van
fer larevoluciósexual.¿Tant
hem canviat? ■


