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CRÍT ICA DE TEATRE

ResumirTxékhov

H i va haver un temps
en què Sundance va
estar a punt de morir

d’èxit. Després de llançar la
carrera de directors com Ste-
ven Soderbergh, Paul Thomas
Anderson i, no cal dir-ho, la
de Tarantino, el festival fun-
dat per Robert Redford s’ha-
via convertit en una espècie
de boutique dels grans estu-
dis. Corrien els primers anys
del nou mil·lenni, i allò estava

lluny de ser un certamen
obert i sense compromisos, al
servei dels grans. Però sorpre-
nentment la cosa ha tornat a
canviar. Aquell aparador del
cinema independent d’encàrrec,
com se’l va arribar a denomi-
nar, va morir com havia nas-
cut: amb Miramax, la compa-
nyia de Bob i Harvey Wein-
stein, els productors de Taran-
tino, passant de mà en mà. I
és que va arribar la crisi, i en
la crisi continuem. Paradoxal-
ment la crisi ha estat bona per
a Sundance, un certamen ca-
paç de reinventar-se a si ma-
teix. De nou. Ara allà tot és

més arriscat; els grans ja no hi
dominen com abans, i el cine-
ma que es presenta és real-
ment independent, sense dis-
tribució. “Són temps foscos”,
va dir Redford en la inaugura-
ció de la recent 33a edició del
certamen. Redford parlava del
món, ja que Sundance viu un
dels seus millors moments.
L’edició anterior, la del 2011,
va ser excel·lent: 45 d’aques-
tes produccions van aconse-
guir distribució. I enguany
sembla que la cosa encara ani-
rà més bé. David Trueba i Ro-
drigo Cortés hi han estat. Bra-
vo per ells.

El repartiment. Reservoir dogs incloïa cares conegudes com
les de Harvey Keitel o Tim Roth, i la del mateix Tarantino
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El segon renaixementdeSundance
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Salvador Llopart

Les tres germanes

Text: José Sanchis Sinisterra
Lloc i data: Sala Atrium
(4/II/2012)

JOAN-ANTON BENACH

El dramaturg Sanchis Sinisterra i
el director Raimon Molins van
pensar que la petita sala Atrium
era un bon lloc perquè Olga,Mai-
xa i Irina tornessin a explicar els

seus anhels, neguits i afliccions.
En una casamodestamentmobla-
da, Les tres germanes es retroben
per reviure els sentiments ence-
sos que els va inocular Anton
Txékhov el 1901. A les diverses es-
tances de la residència, una curio-
sitat: rellotges de paret i algun de
sobretaula, amb les campanes de
les hores que van tocant amb sug-
gestives sonoritats. Fins una dese-
na se'n poden comptar: deu rellot-
ges als quals les dones, ara una
ara l’altra, mouen les agulles,

sempre, sempre per fer avançar
les hores, sempre per intentar
que l’espera d’una vida millor si-
gui cada cop més suportable.
El programa de l’espectacle

anuncia que la versió que San-
chis ha fet de Les tres germanes
respon a una operació de decons-
tructing Txékhov. Atorgar un pa-
per tan rellevant al pas del temps
amb el recurs assenyalat, quan hi
ha la perspectiva d’una fugida
alliberadora –l’obsessió per a una
nova existència a Moscou– és
sens dubte una eloqüent il·lustra-
ció material de quelcom que gla-
teix en les exclamacions, sospirs i
diàlegs dels personatges feme-

nins. Ara bé, les frases que
aquests personatges s’adjudiquen
i que corresponen a individus ab-
sents, les corredisses, les anades i
vingudes ambmotius sempre ex-
plicitats, els plors o les rialles que
de sobten assalten una o altra de
les germanes..., em fa l’efecte que
no indiquen cap desmuntatge de
l’obra, sinó, senzillament, un re-
sum. Una síntesi argumental re-
presentada per les mateixes pro-
tagonistes de la història, amb tot
el que això té d’artifici.
Davant del que em sembla una

evidència inqüestionable, els es-
pectadors potencials que s’acosta-
ran a la sala Atrium s’han de divi-

dir en dos grups: els qui coneixen
prou bé l’original i els qui no
l’han vista ni l’han llegida mai i
no saben de què va. Els primers
reconeixeran els bons encerts as-
solits pel dramaturg amb la seva
intel·ligent alquímia simplificado-
ra i retrobaran l’entitat dramàti-
ca del món esquifit que Txékhov
va descriure magistralment. Els
segons hauran d’esperonar la
ment en una cursa feta d’impres-
sions arriscades i de deduccions
incertes. La sort, però, és que uns
i altres es podran beneficiar d’un
pulcre exercici teatral, molt ben
dirigit per Raimon Molins i efi-
cientment interpretat.c
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F
a vint anys de l’aterrat-
ge sorollós de Quentin
Tarantino com a escrip-
tor i director de cinema

amb Reservoir dogs, estrenada a
Sundance –el festival de cinema
independent més important del
món, que acaba de celebrar la se-
va 33a edició–, i a la qual seguiria
el 1994 Pulp fiction, mereixedora
de la Palma d’Or aCanes i de l’Os-
car al millor guió original.
Dues dècades després de la se-

va primera provocació, Taranti-
no forma part d’aquest petit grup
de privilegiats cineastes als quals
els està permès de fer el que els
vingui de gust. Adorat pels seus
seguidors i menyspreat pels seus
detractors, el seu cinema –barre-
ja de violència, elegància i diver-
sió– s’ha convertit en sinònim
d’expectació. La Vanguardia
n’ha parlat amb analistes de la se-
va filmografia.
Per a Àngel Sala, director del

festival de Sitges, “els vuitanta el
thriller s’havia suavitzat i tenia
un to de comèdia –recordeu la sè-
rieArma letal–. Reservoir dogs va
tenir l’encert d’introduir una vio-
lència desencadenada,molt de sè-
rie B, combinada amb un hu-
mor cínic i intel·ligent que
va calar tot seguit”. El pro-
fessor d’Anàlisi Fílmica de
l’Escac Dani Jariod recorda
que la va veure per primera ve-
gada justament a Sitges i va que-
dar al·lucinat: “Barrejava el clàs-
sic amb el nou, tenia coses reco-
neixibles i d’altres que trencaven
les cotilles de l’època. Crec que la
paraula per definir-ho seria des-
vergonyiment”. De fet, una de les
grans cartes de Tarantino és sa-
ber jugar en el límit (just abans
de caure en el ridícul), trencar es-
quemes i sortir-ne airós.
Però si hi ha una paraula que

sona quan parlem del seu cinema
és reciclatge. “El que fa és reci-
clar gèneres de poc prestigi cultu-
ral i dignificar-los”, opina Octavi
Martí, director adjunt de la Fil-
moteca de Catalunya. “És el ma-
teix que va fer Kubrick –con-
clou–, però Tarantino hi afegeix
el toc postmodern de l’humor, un
humor conforme amb l’esperit
d’una època on tot era un joc, una
gran broma”.
Quentin Tarantino prepara en

aquests moments la seva pròpia
revisió de l’spaghetti western so-

ta el títol de Django unchained
(amb Leonardo DiCaprio, Jamie
Foxx i Christoph Waltz), que té
previst estrenar-se a finals
d’any, i ha anunciat la tercera
part de la sèrie Kill Bill. Seran la

seva vuitena i novena pel·lícula
com a director i guionista, dos tí-
tolsmés per engrossir una trajec-
tòria que li ha permès introduir-
se a la cúpula de directors estre-
lla deHollywood (només se’l po-

dria comparar amb noms com
Tim Burton, David Fincher o els
germans Coen).
Aquesta posició privilegiada li

ha permès guanyar-se el qualifi-
catiu d’icona cultural, capaç de
crear escola i obrir camí d’un ti-
pus de pel·lícules que gràcies a
ell s’entenen millor, com la re-
cent i elegantment violenta Dri-
vedeNicolasWindingRefn. “Pe-
rò no és una icona d’alta cultu-
ra”, matisa el professor Dani Ja-
riod. “El talent de Tarantino és
tractar exemples de cultura po-
pular com a alta cultura, rellegir
coses enteses com a poc serioses
i prendre-se-les de debò”. Per a
Iván Gómez, coordinador del
màster universitari en Ficció de
la Blanquerna, Tarantino s’acos-
ta més al concepte de marca que
al d’icona cultural: “És una mar-
ca molt ben promocionada. Sap
parlar de cinema, analitza bé les
seves pel·lícules i les ven encara
més bé”.
En el terreny acadèmic, els pro-

fessors reconeixen que Taranti-
no serveix per ensenyar cinema,
però adverteixen del perill: “És
molt magnètic i cal dosificar-lo
perquè no surtin mals imita-
dors”, diu Jariod. Una opinió a la
qual s’afegeix Àngel Sala: “Bona
part del cinema d’acció i el thri-
ller negre dels últims anys té un
toc atarantinat i abusar d’aquesta
mena de tics és perillós perquè
crea degeneracions”.
Però, envelleix bé el cinema de

Tarantino? La resposta és en la
majoria dels casos afirmativa.
“No hem d’oblidar que el cinema
clàssic de Hollywood es basa en
la contaminació entre gèneres,
cosa en la qual ell és expert”, ex-
plica Ivan Pintor, professor de
Tendències del Cinema Contem-
porani a la UPF. I té encara algu-
na cosa a dir? Àngel Sala, que el
coneix personalment, explica
que hi ha poca gent que s’estimi
tant fer cinema com Tarantino,
per això confia que encara pugui
sorprendre’ns. Octavi Martí dis-
crepa: “No té res a dir, és un su-
perdotat que juga, i això encaixa
en una època en què la cultura i
la civilització s’estan infantilit-
zant”. Al costat oposat, el profes-
sor Pintor reclama: “Hi ha gent
que posant-se seriosa per trans-
metre un gran missatge ho és
menys que quan Tarantino, po-
sant-se banal, explica arguments
universals i diverteix”. Perquè di-
vertir és el més difícil.c

Fa vint anys que es va estrenar la refrescant i rupturista ‘Reservoir dogs’ al festival de Sundance
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