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hem assistit a la història
d’una redempció o a la
d’una perversió. Sigui com
sigui, la protagonista –una
minyona extremadament
fidel als seus amos, o potser
que es creu tan imprescin-

segon llargmetratge de Se-
bastián Silva –després de La
vida me mata–, un jove di-
rector que sembla ferotge-
ment disposat a ocupar un
lloc propi en les aigües tèr-
boles del cinema indepen-
dent actual. Amb un estil
que fingeix basar-se en la
mera observació, La nana
avança cap a territoris cada
cop més estranys, de mane-
ra que al final no sabem si

La nana
Dir.: Sebastián Silva. Int.:
Catalina Saavedra, Claudia
Celedón, Mariana Loyola.
Xile, 2009.

En aparença una pel·lí-
cula petita i amb vo-
cació inequívocament

naturalista, en realitat un
melodrama amb ambicions
metafòriques sobre la soci-
etat xilena, La nana és el

Crítica cinema

Memòries d’una minyona
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dible per al seu benestar
que expulsa invariablement
de la casa les noves nanas
que li posen per ajudar-la–
recorre un camí de perfec-
ció a l’inrevés que vol dei-
xar al descobert les contra-
diccions d’una estructura
social tan immobilista com
tancada sobre ella mateixa.

Ho aconsegueix? Aquesta
és una altra qüestió, i gens
fàcil de resoldre. La nana, és

cert, descriu les relacions de
poder i dominació com al-
guna cosa tan interioritzada
que pot arribar a confondre.
La protagonista té cura de la
seva família d’adopció com
si fos la seva, de la mateixa
manera que ells la tracten
amb el típic paternalisme
habitualment dedicat als
subordinats en determina-
des societats. El problema
és que la pel·lícula mai no

aprofundeix en aquests
punts de partida, sembla
més pendent de la narració
dels fets que de la seva re-
verberació, i no arriba a ex-
posar-los amb una certa vo-
lada o capacitat de sugge-
rència. I això li fa mal, la
deixa en un esquelet que
apunta coses però les deixa
a l’aire d’una manera una
mica superficial. Tot i així,
però, l’intent és d’agrair.

Film més pendent
de la narració dels
fets que de la seva
reverberació

El Festival també ha
seleccionat Kitano,
Liman, Mikhalkov i
González Iñárritu.
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La pel·lícula Biutiful, roda-
da a Barcelona per Alejan-
dro González Iñárritu i
protagonitzada per Javier
Bardem, és una de les
setze pel·lícules que com-
petiran per la Palma d’Or
al proper Festival de Can-
nes, que tindrà lloc entre
el 12 i el 23 de maig. No ho
tindrà fàcil el cineasta me-
xicà, que es trobarà amb
una llarga llista de direc-
tors consagrats amb les
mateixes aspiracions: el
britànic Mike Leigh amb
Another year, el japonès
Takeshi Kitano amb Ou-
trage, el nord-americà
Doug Liman amb l’espera-
da Fair game i el francès
Bertrand Tavernier i La
princesse de Montpensier,
film d’època protagonitzat
per Melanie Thierry.

Entre la resta de noms
que competiran pel màxim
guardó del festival també
hi ha el cineasta iranià
Abbas Kiarostami amb
Copie conforme, film pro-
tagonitzat per l’actriu
francesa Juliette Binoche
que explica una història al
voltant dels conceptes
d’original i de còpia que
enfronta un escriptor i un
galerista d’art; el franco-
algerià Rachid Bouchareb,
director de Dies de glòria,
que presentarà Hors la loi;
el rus Nikita Mikhalkov,
que ja s’ha fet un lloc en la
història del cinema, amb

la segona part de Quema-
do al sol, Utomlyonnye
Solntsem 2, i el tailandès
Apichatpong Weerasetha-
kul amb Loong boonmee
raleuk chaat.

Dins de la secció oficial
peròforadecompetició,una
vegada més, el programa es-
tarà ple de grans noms, com
el de Woody Allen, que pre-
sentarà a Cannes la seva úl-
tima pel·lícula, produïda per
l’empresa catalana Media-
pro. Rodada a Londres, You
will meet a tall dark stran-
ger és una comèdia romàn-
tica protagonitzada per An-
tonioBanderas,JoshBrolin,
Anthony Hopkins, Freida
Pinto, Lucy Punch, Gemma
Jones i Naomi Watts.

Recha, en un jurat
Altres noms que també
presentaran pel·lícula
fora de concurs són dos di-
rectors reconegudíssims
com Stephen Frears, amb
Tamara Drewe, i Oliver
Stone amb el seu últim
treball, Wall Street -
Money never sleeps, la se-
gona entrega protagonit-
zada per Michael Douglas
com a monstre de les fi-
nances.

La pel·lícula Robin
Hood de Ridley Scott obri-
rà aquesta nova edició del
millor certamen de cine-
ma del món, que compta-
rà amb el director nord-
americà Tim Burton com
a president del jurat, en
què també hi haurà el ci-
neasta espanyol Víctor
Erice i l’actor porto-ri-
queny Benicio del Toro. El
català Marc Recha també
formarà part del jurat en
la secció de curtmetratges
i de la Cinéfondation. ■
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VolantperIgualada
La Fira de Teatre
Infantil i Juvenil
que se celebra
aquests dies a
Igualada ens va
transportar ahir a
un viatge de la in-
fància a l’adoles-
cència i altre cop a

la infància, des d’on vam sortir vo-
lant en una escombra per tornar a
la realitat i poder fer-ne una cròni-
ca. Us ho explico.

Vam començar amb la proposta
d’Hirondella Teatre i el seu Munt
de Munts. Un noi viu envoltat de
paquets de roba, molt endreçats,
de tal manera que cada dia pugui
vestir-se diferent i trobar-ho a la
primera. Els paquets i l’escultura
de roba al bell mig de l’escena són
un eixam de colors que els ulls
agraeixen. Una noia arriba al lloc i
queda fascinada pel patrimoni del
xicot. Mentre es fan amics, els me-
nuts descobreixen les insospitades
possibilitats que té la roba per
jugar i disfressar-se. L’espectacle
permet la participació oral dels
nens –que els encanta– d’entre 2 i
9 anys. Els acompanyants enten-
dran que, almenys per un parell de
dies, més val que tanquin amb clau
els armaris.

Sortim corrent perquè ens espe-
ra la nau Morbius IV, per empren-
dre l’aventura 3001... Una odissea
molt especial. L’autor, Toni Olivé i
Cabré (Balears), va guanyar el
premi Guillem d’Efak, que significa
la posada en escena de l’obra, de
la qual s’ha encarregat la compa-
nyia Sa Xerxa. L’edat puja cap a un
públic camí dels 15 anys, amb
ganes de participar. La disfruten
molt, tot i que potser se’ls escapen
algunes referències que a mi
m’han fet espurnejar els ulls, com
ara els noms: Blash Gordon, Bada
Mècum, Aranya Peluda, Iogurka
Dhukat –que parla com el Iodi–, la
robota Mirinda –que parla Venusià
oriental– i el dolent, Alien Babà;
les frases: Bon vent i galàxia nova,
Som a l’any 3001, 2002 a les Canà-
ries...); i les músiques, des del Su-
perman als Encuentros, passant,
esclar, pel Zaratustra. L’autor era

allà i, com nosaltres, la veia per
primer cop. No hi havia posat limi-
tacions; per tant, tot era sorpresa:
“És una mica diferent de com me
la imaginava, però m’ha agradat
molt, el decorat, tot”. El que més
l’ha sobtat són les claus de clown
dels actors, amb coses de la seva
collita: “I tot i així, el text escrit és
molt més llarg”, diu. I continua: “Jo
havia deixat tres finals i ells han
escollit el que destaca l’amistat”. El
projecte va néixer el 2001, al pro-
grama de ràdio Catalunya Cultura,
on s’explicava com un serial de
més de 80 capítols de 5 minuts:
“Ricard Palmerola feia de Ioda!”,
explica Olivé.

Arribem a l’adolescència amb
Reacció, de Lutz Hübner, interpre-
tada per uns excel·lents Lídia Linu-
esa i Albert Carbó, amb direcció
d’Òscar Molina. És la relació entre
un alumne agressiu i a la deriva i

una mestra que s’entesta a fer-lo
reaccionar. És una història intensa,
que va connectar absolutament
amb el públic adolescent. Bon tea-
tre per a joves que sacseja els
grans. La veurem a la Sala Beckett.

I tornem a ser petits amb Tina, la
bruixa fina, creació de Tàbata Tea-
tre. És una bruixeta que vol tenir
els poders que té la seva tieta To-
massa, una bruixa experimentada
a qui fins i tot el mag Merlín li va al
darrere. La tieta diu que cal apren-
dre moltes coses primer, però la
noia fa de les seves... Titelles, om-
bres xineses i una eficient exhibició
de moviments impossibles fets
amb fluorescències arrodoneixen
aquest muntatge ple de color i al·li-
cients per als petits, que coqueteja
amb el musical.

I, tal com ens han ensenyat,
hem agafat l’escombra i ens hem
enlairat! ■
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