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Arturo Ui
i l’oblit
de Brecht

El trust de la coliflor assetja
Chicago. Pastanaga aquí,
pistola i bomba enllà, coac-

cionen els uns i els altres. Vol
aconseguir el negoci de les verdu-
res i Arturo Ui, el seu líder, està
disposat a tot. Fins i tot contracta
un actor perquè l’ensenyi a cami-
nar. Dóna la cara i sol visitar l’es-
cena després del crim, tot fent
veure que ell no ha fet res, pobret.

No cal dir-ho, Arturo Ui és Hit-
ler, i un personatge que Bertolt
Brecht es va treure de la màniga
el 1940, a l’exili, per escriure La re-
sistible ascensió d’Arturo Ui. Di-
vendres i dissabte, podrem veure
al Lliure el muntatge del desapa-
regut Heiner Müller per a la Berli-
ner Ensemble, amb un Martin
Wuttke pletòric en el paper d’Ui i
gràcies al qual Quentin Tarantino

el va fitxar per encarnar Hitler a
Malditos bastardos.

En els temps que corren, amb
banquers que s’embutxaquen
milions d’euros públics, polítics
incapaços i embolicats en nego-
cis tèrbols, i premsa servil, la pa-
raula de Brecht és més necessà-
ria i actual que mai. La tempora-
da passada, per exemple, no es
va representar cap obra seva a

Barcelona. Sembla com si als an-
tics progres els hagués agafat la
mala consciència i, després de re-
habilitar Céline o Pla, els faci por
recuperar el comunista Brecht. A
Europa, fan més Brecht que mai,
no sols a Alemanya. I és que el te-
atre té un component social im-
mediat que hem oblidat pel camí.
Pot ser que l’últim Galileo Galilei
sigui de 1996?

del blues i el folk, la música
anglosaxona no m’ha en-
trat mai. Crec que és un
error emborratxar-s’hi.
Hem de fer música amb tra-
dició”, afirma. No debades,
tanca l’àlbum amb un ho-
menatge a Bob Dylan, cosa
que no contradiu en abso-
lut el seu discurs. “Ell fa li-
teratura moderna, ja que va
agafar les cançons d’abans
perquè sonessin diferents”,
afegeix. El tall dedicat al
monstre nord-americà és
una rumba amb els seus
acords més carismàtics.

Amb tanta cosa negati-
va, trista, dins el pap, San-
josé avança que el proper
treball serà diferent, més
alegre, potser més pop.
Roger Mas també està pre-
parant un disc més a la
vora de Mística domèstica.
Deu ser que surt el sol, i els
místics nostrats han deci-
dit, com apunta el de la Bis-
bal, que “necessitem ale-
gria”, cosa que en aquest
país deprimit, de rondinai-
res, sempre pot venir bé.
Per ara, ens quedem amb
la confirmació d’un artista
sublim. Si en tenen cap
dubte, escoltin-lo. ■
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Avatar continua la seva
marxa triomfal als cinemes
d’arreu del món i ja hi ha
data prevista perquè superi
Titanic com a pel·lícula
més taquillera de la histò-
ria: falten dues setmanes,
segons la revista Variety.
Per si això fos poc, ahir a la
matinada es va imposar en
les dues categories més
preuades dels Globus d’Or:
millor film dramàtic i mi-
llor director. Això conver-
teix el film de James Came-
ron, si no ho era ja, en un
dels grans favorits per als
Oscars d’aquest any.

No va ser l’única conces-
sió populista en la gala dels
67 Globus d’Or, els premis
de l’Associació de la Prem-
sa Estrangera de Los Ange-

les, que es va celebrar diu-
menge al vespre (ahir a la
matinada per a nosaltres),
a l’Hotel Beverly Hills. El
premi a la millor comèdia o
musical va ser per a Resa-
cón en Las Vegas, dirigida
per Todd Phillips, que
també ostenta un rècord:
la recaptació més alta de la
història d’una pel·lícula per
a majors de 18 anys.

La sintonia entre Globus
d’Or i taquilla també es va
posar de manifest en els
premis d’interpretació. Ro-
bert Downey Jr. es va endur
el de millor actor de comè-
dia per la seva interpretació
de Sherlock Holmes, en un
altre èxit comercial de les
darreres setmanes. I San-
dra Bullock, una actriu
sempre més amunt a les
llistes de preferències del
públic que a les dels crítics

o guardonats, ha guanyat el
premi a la millor actriu dra-
màtica per The blind side.
És el primer guardó impor-
tant de la seva carrera, en la
seva quarta nominació als
Globus d’Or. Res a veure
amb la multipremiada
Meryl Streep: 2 Oscars de
15 nominacions i 7 Globus
d’Or de 24 nominacions. El
darrer (millor actriu de co-
mèdia) el va guanyar ahir
per Julie & Julia, un altre
títol que ha comptat amb la
benedicció del públic. Curi-
osament, estava nominada
també a la mateixa catego-
ria per No és tan fàcil.

Domini de les ‘majors’
L’únic premi d’interpreta-
ció important per a una
pel·lícula de difusió minori-
tària és el de Jeff Bridges
per Crazy heart (actor dra-

màtic). El cinema dels
grans estudis ha dominat,
doncs, uns premis molt re-
partits, com és habitual, i
que ha deixat dues pel·lícu-
les com a grans perdedores
de la nit: Up in the air (sis
nominacions i un sol pre-
mi, pel guió de Jason Reit-
man) i el musical Nine, que
no es va endur cap premi
de cinc nominacions, una
de les quals era per a Pené-
lope Cruz.

Els premis als actors de
repartiment han estat per
a Christoph Waltz i el seu
paper d’oficial nazi a Maldi-
tos bastardos (únic guardó
de quatre nominacions) i
pel treball de Mo’Nique a
Precious, un dels escassos
films independents de la
llista.

Pedro Almodóvar tam-
poc va tenir sort ahir: Los

abrazos rotos li va valer la
seva cinquena nominació a
aquests premis, però el gua-
nyador ha estat Michael
Haneke amb La cinta blan-
ca, que ja es va imposar a
Cannes i als Premis Euro-
peus de Cinema, i que va ar-
ribar a les nostres pantalles
divendres passat.

Pixar, de nou
L’estudi Pixar-Disney sol
imposar-se sempre en els
premis importants, i els 67
Globus d’Or no han estat
l’excepció: Up ha guanyat
en les categories de millor
pel·lícula animada –en què
s’ha imposat a Pluja de
mandonguilles i Els mons
de Coraline, entre d’altres–
i millor banda sonora.

■ Més informació:
Comunicació, pàgina 45.

Millor director

James Cameron (‘Avatar’)

Palmarès:

Millor actriu dramàtica

Sandra Bullock (‘The blind side’)

Millor actor dramàtic

Jeff Bridges (‘Crazy heart’)

Millor comèdia o musical

‘Resacón en Las Vegas’
Millor actriu de comèdia o musical

Meryl Streep (‘Julie & Julia’)

Millor actor de comèdia o musical

Robert Downey Jr. (‘Sherlock Holmes’)

Millor film dramàtic ‘Avatar’

Sam Worthington caracteritzat d’avatar en una imatge de la pel·lícula de James Cameron que s’ha endut els dos Globus d’Or principals d’enguany ■ 20TH CENTURY FOX

Carles Sanjosé ha fet
un important treball

introspectiu al seu nou
àlbum ■ JORDI GARCIA


