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Humorescandinau
La secció oficial de la Berlinale presenta el film noruec ‘Un home
una mica bo’, que recorda el cinema de Kaurismäki i els Coen

Bernat Salvà
BERLÍN. ENVIAT ESPECIAL

La Berlinale ha estat testi-
moni durant dos dies con-
secutius de la influència
que tenen els germans
Coen: si diumenge Zhang
Yimou presentava una
adaptació de Sang fàcil,
ahir va ser el torn del direc-
tor noruec Hans Petter Mo-
land, que va fer riure, i
molt, amb En ganske snill
mann (Un home una mica
amable). La seva pel·lícula,
presentada ahir a la secció
oficial competitiva, també
està influenciada per Aki
Kaurismäki. El protagonis-
ta, interpretat per l’actor
Stellan Skarsgard, surt de
la presó després de 12 anys
de condemna per homicidi,
i intenta refer la seva vida:
vol un treball decent, recu-
perar la relació amb el seu
fill de 25 anys i mantenir-se
allunyat dels mafiosos per
a qui treballava. Home poc
expressiu i xerrador, inten-
ta controlar el timó de la
seva vida malgrat les situa-
cions i personatges es-
tranys que es va trobant.

“Més que en els germans
Coen, m’he inspirat en el
meu propi germà”, va fer
broma el director, eludint
parlar de si els directors de
Fargo l’han influït. La seva
pel·lícula té esperit escan-
dinau: ell és noruec, el pro-
tagonista és suec i el guio-
nista de Dinamarca. “És un
dels guions més divertits
que he llegit mai, té una
qualitat especial”, va co-
mentar Moland. Una histò-
ria que parla de “gent que
no és la crème de la crème,
que no són ni rics, ni gua-
pos, ni joves”, i mostra

“com lluiten per conservar
una mica de dignitat”.

Tot el pes de la pel·lícula
recau en Stellan Skasgard,
que tant es deixa veure
pels festivals en un film de
Lars von Trier com apa-
reix a Pirates del Carib o
canta Abba a Mamma
mia! Skasgard destaca la
complexitat del seu perso-
natge: “Si vols fer una
pel·lícula sobre gent real,
cal que siguin alhora diver-
tits, bons, odiosos... Cal
allunyar-se del maniqueis-
me, de fer només perso-
natges bons i dolents”.

Rialles i aplaudiments
van acompanyar la primera

projecció d’Un home una
mica amable, una comèdia
que reposa sobretot en els
gags d’humor absurd, però
que esdevé una mica reite-
rativa i no aprofundeix
gaire en els personatges.

Films convencionals
La producció austríaca-ale-
manya Der räuber (L’atra-
cador) també parla d’un
pres que surt en llibertat,
però s’inspira en fets reals.
Un reclús aficionat a cór-
rer maratons surt de la pe-
nitenciaria i manté les
seves aficions: segueix
atracant bancs i corre ma-
ratons, amb tant d’èxit que

bat el rècord austríac de la
prova en una cursa a
Viena. A diferència del film
noruec, L’atracador té un
protagonista sense gens de
carisma, un home antipà-
tic i esquerp que llasta una
pel·lícula que d’altra banda
té una realització massa
convencional per a un fes-
tival de sèrie A.

Carterpillar, de Koji Wa-
kamatsu, tampoc va con-
vèncer amb el símil massa
evident que planteja, entre
els traumes del Japó a la II
Guerra Mundial i un oficial
que en torna totalment mu-
tilat, sense braços ni cames,
sord i sense parla. ■

El director noruec Hans Petter Moland demanant que li repeteixin una pregunta ahir a Berlín ■ THOMAS PETER / REUTERS

“Si vols fer una
pel·lícula sobre
gent real, cal que
siguin alhora
divertits, bons,
odiosos...”
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El Teatre Lliure de Barcelo-
na va acollir ahir a la nit
l’entrega dels premis Ciu-
tat de Barcelona 2009, en
una cerimònia presidida
per l’alcalde Jordi Hereu i
que demostra la importàn-
cia de l’espai que estan ocu-
pant els nous creadors del
país. Així, Blai Mateu va
rebre el premi de teatre per
l’espectacle Le sort du de-
dans, de la Companyia
Baró d’Evel Cirk Cie, i Toni
Mira el de dansa pels tallers
per a presos realitzats a
Can Brians i Wad-Ras.

En el camp de la literatu-
ra, el jove lleidatà Francesc
Serés va ser guardonat en
la categoria d’obra original
catalana per Contes rus-
sos, mentre que Antonio
Gamoneda va ser recone-
gut en la secció castellana
pel llibre Un armario lleno
de sombra.

El Sónar, guardonat
Joan Rabascall va rebre el
Ciutat de Barcelona d’arts
visuals per l’exposició Ra-
bascall. Producció 1964-
1982, presentada al
Macba. Claudio Zulián,
amb l’obra A través del
Carmel, va recollir el premi
en la categoria d’audiovisu-
als. Entre d’altres premis,
cal destacar Agustí Fernán-
dez, guardonat en la secció
de música pels seus con-
certs i l’obra discogràfica
publicada el 2009. Per la
projecció internacional de
la ciutat de Barcelona es va
reconèixer la tasca de la
promotora Advanced
Music, per l’organització
del Festival Sónar. En dis-
seny, arquitectura i urba-
nisme va rebre el premi
l’estudi BAAS Arquitectes
per la reforma de Can Fra-
mis com a seu de la Funda-
ció Vila Casas, al barri bar-
celoní del Poblenou. ■


