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‘Precious’
obté5Spirit
Awards

Els premis de la indústria
independent premien
el drama de Lee Daniels

Redacció
LOA ANGELES

La pel·lícula Precious, ba-
sada en la novel·la Push, de
la poeta Shapphire, ha
aconseguit els cinc premis
als quals estava nominada
en la 25a edició dels Spirit
Awards del cinema inde-
pendent nord-americà. El
film narra el drama d’una
adolescent del barri nova-
iorquès de Harlem, que és
negra, obesa, analfabeta,
seropositiva i mare de dues
criatures concebudes per-
què el seu pare l’ha estat vi-
olant de manera sistemàti-
ca durant anys.

Precious s’ha endut els
premis a millor pel·lícula,
millor director (Lee Dani-
els), millor actriu (Gabou-
rey Sidibe), millor actriu de
repartiment (Mo’Nique,
que fa de mare) i millor
guió d’autor novell (Ge-
offrey Fletcher). Cinc pre-
mis que confirmen els ru-
mors que s’han anat es-
campant les darreres
setmanes que situen Pre-
cious dalt de tot de les
apostes per als Oscars i que
apunten que serà un feno-
men com l’any passat ho va
ser Slumdog millionaire.

Jeff Bridges premiat
Un altre favorit per als Os-
cars que escalfa motors
amb aquests premis del ci-
nema independent és el ve-

terà Jeff Bridges, que ha
guanyat el premi al millor
actor per la seva interpre-
tació d’un cantant de coun-
try alcohòlic en plena deca-
dència a Corazón rebelde.
Pel que fa al millor actor de
repartiment, el premi ha
anat a mans de Woody Har-
relson per The Messenger,
en què interpreta un co-
mandament de l’exèrcit
nord-americà encarregat
de comunicar la mort de
soldats a l’Iraq, tot i que de
cara als Oscars Harrelson
tindrà un rival molt dur:
Christoph Waltz, favorit
gràcies al seu paper a Mal-
ditos bastardos, de Quen-
tin Tarantino.

Altres guardonats
Corazón rebelde s’ha endut
un segon premi, el de mi-
llor director novell (Scott
Cooper), mentre que el
premi al millor film estran-
ger l’ha guanyat la cinta
britànica An education, de
Lone Scherfig, que també
és candidata als Oscars.

Els germans Coen han
estat guardonats amb el
premi Robert Altman i el de
millor fotografia, a càrrec
de Roger Deakins. El premi
al millor guió ha estat per a
Scott Neustadter i Michael
H. Weber per la comèdia
musical (500) Días juntos
i Anvil! The Story of Anvil
ha estat considerat el millor
documental. ■

Latertúliad’Estellés
Vicent Andrés Este-
llés entra dins el cafè.
L’acompanya un
home que passeja
una guitarra. Dins
l’establiment, un
altre mascle es fa el
despistat. Hi és des
de fa una estona i ha

acordat amb la mestressa del local que
no li revelarà al poeta la seva identitat,
la d’entrevistador que ha quedat amb
l’autor. El poeta entra parlant de la
seva infantesa, de la seva mare, i del
fred. “La meva vida ha estat presidida
sempre pel fred”, diu.

Som al Teatre Micalet, a València,
però ens sentim lluny d’una ciutat hos-
til. És com si fóssim a Burjassot, ja que
Pep Tosar, que dirigeix aquest Poseu-
me les ulleres, excel·lent muntatge
sobre Estellés, aconsegueix allò que és
tan difícil quan parlem de teatre: veri-
tat. Durant l’hora i mitja d’espectacle,
ens oblidem que a fora plou i fa fred,
que som dins una sala tancada envol-
tats de gent. És com si ens haguéssim
amagat rere una taula d’aquest cafè de
poble i pel davant ens passés una es-
cena quotidiana, una conversa de bar
entre un poeta, Estellés (Enric Juezas),
un entrevistador camuflat (Joan Peris),
un músic (Miquel Gil) i la madona del
lloc (Pilar Almeria).

De tant en tant, la presumpta paret
del fons queda il·luminada amb imat-
ges dels fills de l’escriptor, amics seus,
coneguts. Al darrere, una ballarina
(Isabel Anyó). Són moments en què
deixem volar la imaginació, quan el
poeta, importunat per la pròstata, surt
a pixar. Aleshores sentim els seus ver-
sos, coses seves referides pels com-
panys de tertúlia, i la veu i la guitarra
de Miquel Gil, capaç de dessacralitzar
poemes com Els amants, que toca a
ritme de bossa nova, o M’aclame a tu,
portada a altres dimensions, segura-
ment més terrenal que la canònica
versió d’Ovidi Montllor. El millor de tot
és que Gil no intenta imitar el gran
cantant d’Alcoi, sinó que porta la poe-
sia d’Estellés per altres viaranys.

Tosar ens serveix un muntatge en la
línia dels realitzats prèviament al vol-
tant dels poetes mallorquins Blai
Bonet i Damià Huguet. De fet, és una
mena de síntesi de La casa en obres i

Esquena de ganivet amb l’estètica que
domina les seves direccions actuals.
Poseu-me les ulleres podria ser, fins i
tot, l’anvers de l’Ivànov que va muntar
l’any passat al Círcol Maldà i que li va
valer el premi de la crítica a la millor
direcció. Si en la versió de l’obra de
Txékhov ens oferia la imatge de l’es-
criptor torturat i que abandona la soci-
etat, l’escriptura, per rebel·lar-se, aquí
veiem un poeta jovial, sincer, xerraire i
que pronuncia una frase que Ivànov
no diria mai: “Per damunt de tot, esti-
me la vida desesperadament”. I és que
Estellés és això, poalades de vida.

El muntatge s’acosta molt a La casa
en obres, potser perquè Bonet i Este-
llés comparteixen universos i èpo-
ques semblants. En aquella obra de fa
deu anys, Tosar ens explicava la vida
del poeta mallorquí, un drama sense
tragèdia. I a Poseu-me les ulleres se-
gueix el mateix esquema. Si fa una dè-
cada el mateix director encarnava

Bonet amb uns dots mímics extraordi-
naris, Juezas es fica dins la pell d’Este-
llés com si hagués dormit amb ell
cada nit de la seva vida.

Els que no coneguin Estellés, també
descobriran tres dècades del País Va-
lencià, dels anys 40 als 70, que han
quedat enterrats dins la memòria
d’allò que se’n deia Països Catalans.
Cal que tothom pugui veure Poseu-me
les ulleres. I si els valencians es van
quedar sense el Coral romput de Joan
Ollé, que balears i catalans puguin
gaudir d’un muntatge que, ai las, po-
dria ser l’últim del Teatre Micalet.
L’hostilitat de les autoritats valencians
no té aturador. Els funcionaris de la
Generalitat Valenciana haurien d’as-
seure’s a la tertúlia del poeta, s’hauri-
en de capbussar en els seus llibres, ab-
sents, per cert, de les llibreries valenci-
anes, que sí que tenen Blasco Ibáñez i
Miguel Hernández per donar i vendre.
I, esclar, que es posin les ulleres. ■
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Poseu-me les ulleres. Teatre Micalet, 5 de març FOTO: BLAI TOMÀS
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El productor català Lluís
Miñarro coprodueix la nova
pel·lícula del director portu-
guès Manoel de Oliveira, El
extraño caso de Angélica,
després de l’èxit de Singu-
laridades de una chica
rubia, estrenada l’any pas-
sat al Festival de Berlín. Oli-

veira ha començat aquesta
setmana el rodatge del nou
film a la ciutat portuguesa
de Régua, a la riba del Dou-
ro. Compta en el reparti-
ment amb Pilar López de
Ayala i Ricardo Trêpa.

El cineasta en actiu més
veterà de la cinematografia
mundial, amb 101 anys, ex-
plicarà una anècdota perso-
nal que va convertir en guió

el 1954 i que la dictadura de
Salazar va censurar. “Olive-
ira recupera el desig de rea-
litzar un projecte molt esti-
mat, en el qual l’ha motivat
la urgència d’immortalitzar
la bellesa d’un rostre que va
desaparèixer. Reviu una ex-
periència personal rodant a
la mateixa casa i al mateix
entorn on van ocórrer els
fets”, explica el productor.■

Lee Daniels i Gabourey Sidibe han estat guardonats com a
director i protagonista de ‘Precious’ ■ ROBYN BECK / AFP

Oliveira torna a treballar
amb Miñarro ■ EDDIE SAETA


