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Temps era temps hi hagué un 
Pacte Cultural. Malgrat el fracàs 
que va suposar, va possibilitar 
un marc d’entesa sobre els equi-
paments. En aquest sentit, la lle-
tra del pacte va arribar a bon 
port. L’esperit, en canvi, va sor-
tir per la culata. Com que la me-
mòria és curta i enganyosa, con-
vé recordar-ne el primer i més 
transcendent significat. Pel pac-
te, les polítiques culturals serien 
responsabilitat de la gent de la 
cultura. D’aquí ve el Consell As-
sessor, plural i representatiu, de 
vint-i-quatre membres. La cultu-
ra deixava de ser arma de partit 
per esdevenir instrument de pa-
ís. A partir del fracàs, la divisió 
ideològica de la cultura va ser un 
fet. I ha costat molt anys i esfor-
ços tornar a unir els culturalis-
tes. I té mèrit haver-ho fet més 
enllà de les filiacions, les fílies, 
les fòbies, els consellers i les con-
selleres.
 La situació, doncs, havia ma-
durat prou perquè el Cercle de 
Cultura demanés al president 

Mas un conseller/a «amb expe-
riència i reconegut prestigi en el 
sector». Mas ha complert amb es-
creix, com es veurà en la següent 
taxonomia de ministres o conse-
llers de qualsevol país. La tipolo-
gia que més abunda és la de mi-
nistre amb experiència política 
i desconeixement de la matèria 
que li pertoca. En segon lloc, hi 
ha els que coneixen la matèria 
però no tenen experiència polí-
tica. També n’hi ha uns quants 
que ni saben res del tema ni te-
nen idea de política. El graó 
més alt, i el menys abundant, és 
el dels ministres amb coneixe-
ments específics i habilitat polí-
tica. Conclusió: Ferran Mascarell 
és l’únic conseller de Cultura des 
de la restauració de la Generali-
tat que compleix els dos requi-
sits. 
 El fet singular agafa més re-
lleu si considerem, amb el Cer-
cle, que «la cultura, a Catalunya, 
s’ha vist tractada de manera des-
igual i erràtica per les diferents 
administracions públiques». 
Que l’oportunitat oberta enfila 
el bon camí va quedar establert 
a la conferència del conseller de 
la setmana passada, convidat pel 
Cercle.
 Temps era temps hi hagué un 
Pacte Cultural. El nomenament 
de Mascarell i els seus propòsits 
són un pacte amb la cultura en 
el mateix sentit. Segona oportu-
nitat després d’un quart de segle. 
Més val que l’aprofitem. H
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Terrence Malick decep amb la 
pretensiosa ‘El árbol de la vida’

NANDO SALVÀ
CANNES

El árbol de la vida era la pel-
lícula més esperada per la 
cinefília en els últims anys. 
El seu director, Terrence 
Malick (Males terres (1973), 

La delgada línea roja (1998), provoca 
més expectació que cap altre cine-
asta viu, en part per les llargues es-
peres a què sotmet els seus devots. 
Aquesta és la seva cinquena pel-
lícula en 40 anys. L’ha estat gestant 
durant tot aquest període, i des que 
va acabar de rodar-la, en fa tres, han 
crescut les especulacions i, per tant, 
les expectatives. Era inevitable que 
el resultat, presentat ahir al festival 
de Cannes, resultés decebedor.
 En altres paraules, El árbol de la 
vida no és una obra mestra revo-
lucionària i il·luminadora. És una 

pel·lícula ocasionalment brillant i 
sempre fascinant però, en última 
instància, frustrant. La seva ambi-
ció és tan enorme i està tan plena de 
pretensioses idees i qüestions sobre 
el nostre lloc al món que acaba co-
quetejant perillosament amb el dis-
barat, i la seva solemnitat confereix 
a la narrativa un to de sermó en al-
gun moment irritant. 
 «El árbol de la vida parla d’un pare 
que s’adona que el somni americà no 
és com l’hi havien venut. Això provo-
ca la seva ira, i aquesta ira és el que li 
deixa en herència al seu fill», va expli-
car ahir Brad Pitt, que al film inter-
preta un autoritari cap de família a 
l’Amèrica dels 50. L’actor es va con-
vertir en portaveu del film en absèn-
cia de Malick, que acostuma a man-
tenir-se al marge de la promoció del 
seu cine. «Ell ha construït una casa, i 
el que no vol és ser el venedor d’aques-
ta casa», el va justificar Pitt. 
 En tot cas, la pel·lícula no parla 
només d’això. Segons les notes de 
producció, «és un himne a la vida, 
que excava respostes a les qüesti-
ons humanes més intrigants i per-
sonals a través d’un calidoscopi del 
que és íntim i el que és còsmic, de les 
emocions despullades d’una família 
d’una petita ciutat de Texas als con-
fins més salvatges i infinits de l’espai 
i el temps». En resum, parla del nai-
xement de la humanitat, de la indi-
ferència de Déu davant un món des-

La pel·lícula, que 
arribarà a Espanya a 
l’octubre, ha trigat tres 
anys a estrenar-se

L’actor Brad Pitt es va 
encarregar de defensar 
el film a Cannes en 
absència del director

emparat, dels dinosaures i els gira-
sols. Parla de tot.
 Dir que per fer-ho adopta una 
forma poc convencional és quedar-
se curt. El árbol de la vida no és una 
narració a l’ús sinó més aviat un re-
molí d’imatges, idees i juxtaposici-
ons, o una simfonia amb diversos 
moviments. Un, dedicat a l’albada 
dels temps, recopila imatges de fe-
nòmens terrestres i espacials –mas-
ses gasoses, llum i matèria en movi-
ment, volcans en erupció, foc, aigua, 
cèl·lules, meduses– que donarien per 
a una sèrie a National Geographic. 
Un altre és un epíleg que simbolit-
za una fervorosa trucada a les portes 
del cel i que exemplifica la ingènua 
inclinació new age de Malick. Per tota 
aquesta imatgeria, El árbol de la vida 
sembla destinada a ser irremeiable-
ment comparada amb 2001, una odis-
sea de l’espai. La diferència és que amb 
ella Stanley Kubrick va revolucionar 
el cine. És poc probable que Malick 
aconsegueixi fer-ho. A Espanya arri-
ba a l’octubre. H

33 Brad Pitt i la seva dona, l’actriu Angelina Jolie, ahir a la nit, a l’alfombra vermella de Cannes.
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L’intèrpret dóna vida 
a un autoritari pare 
de família a l’Amèrica 
dels anys 50

33 El 1993 una d’elles va ser localit·
zada a la Filmoteca de Catalunya, 
gràcies a la donació d’un col·
leccionista privat. No obstant, es·
tava en tan mal estat que una res·
tauració a l’ús semblava impossi·
ble. Des d’aleshores, una empresa 
francesa s’ha consagrat a la tedio·
sa tasca de digitalitzar i reconstru·
ir cadascun dels seus fotogrames. 
L’esplendorós resultat final va ser 
presentat ahir a Cannes.

33 Gairebé ningú ho sap, però Via-
je a la luna, obra pionera de la cièn·
cia·ficció, va ser estrenada al seu 
dia en blanc i negre però també en 
color. En algunes còpies, el direc·
tor, George Méliès, s’havia dedicat 
a pintar a mà cada fotograma. Pos·
teriorment, el 1913, Méliès va inten·
tar cremar tota la seva col·lecció de 
negatius en un acte de bogeria, i es 
creia que aquelles còpies acolori·
des s’havien perdut. 

Un viatge a la lluna a tot color
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Vegeu fotogaleria del Festival de Cannes a 
http://epreader.elperiodico.cat


