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Guardó fraternal. Vittorio i Paolo Taviani celebren l’Ós d’Or obtingut per la seva pel·lícula,
en la qual els presos interpreten una obra de Shakespeare

CRÍT ICA DE TEATRE

GERARD JULIEN/AFP

Ós berlinès per a l’experièn-
cia dels Taviani, Paolo i Vitto-
rio. Ós d’Or per a dos direc-
tors octogenaris amb una llar-
ga carrera a l’esquena, capa-
ços de reinventar-se a si ma-
teixos amb Cesare deve mori-
re, una pel·lícula on la tradi-
ció eterna de Shakespeare, de
qui s’agafa l’obra Juli Cèsar
com a punt de partida, pren
una dimensió inesperada en
caure a les mans, per a la seva
representació, dels reclusos
d’una presó d’alta seguretat

italiana. Cesare deve morire,
rodada pràcticament tota en
blanc i negre, té la subtilesa
de les paraules del bard an-
glès i l’expressió vital
d’aquests presos de llarg re-
corregut, actors ocasionals,
però que són també actors
nats en mans dels Taviani.
Amb aquest Ós d’Or, merescu-
díssim, el jurat presidit pel
britànic Mike Leigh, ha reco-
negut per unanimitat una
gran pel·lícula. Però també la
carrera d’aquests dos repre-
sentants veterans de la millor
tradició del cinema compro-
mès amb el seu temps, com
bona part del cinema vist
aquests dies a Berlín.

Un altre premi significatiu
del palmarès és el premi al
millor director, per a Chris-
tian Petzold per Barbara, una
pel·lícula alemanya, molt ale-
manya. La història d’una do-
na –interpretada per Nina
Hoss, que és com l’Anna Mag-
nani del nou cinema ale-
many– desterrada a l’interior
del país, als moments finals
de l’Alemanya comunista.
Allà on tot és igual que a la
capital, però pitjor; més tosc,
més lleig, mes irrespirable.
Recreació d’un món sòrdid i
pudent, transmet perfecta-
ment la sensació d’impotència
d’un règim aclaparador, ven-
çut, però altiu en l’entossudi-

ment policial, com era la
RDA. Barbara és una mostra
perfecta del cinema que ha
dominat la secció competiti-
va. Un cinema de pressupost
baix que prefereix les histò-
ries petites, callades i pròxi-
mes per sobre de l’èpica de la
Història (amb majúscula).
Pel·lícules compromeses amb
el seu temps i d’atractiu popu-
lar discutible, però ambicio-
ses en la voluntat de denún-
cia. Pel·lícules de pes. Lluny
d’aquest cinema afàsic, medi-
tabund, rutinari i autocompla-
ent amb el qual la Berlinale
s’ha entusiasmat en altres
ocasions, aquesta edició ha
estat marcada per un cinema
que, d’alguna manera, toca el
voraviu dels conflictes més
dolorosos, i busca maneres
noves d’enfocar vells mals.
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Inesperadament, i després de set
anys de conviure amb un home,
que l’autor anomenaH, John ini-
cia una relació amb D, una dona
particularment atractiva, amb la
qual, enmig de cauteles i temors,

té una primera relació sexual sufi-
cientment satisfactòria. En assa-
bentar-se del fet pel mateix
John,H esdevé una fúria indigna-
da i intolerant i pressiona a crits
el company infidel per tal que es
decideixi per la nova opció senti-
mental o seguir amb ell per sem-
pre, com tantes vegades s’han
promès. Amb una exigència molt
més reposada imoltmenys impe-
rativa, D expressa aviat una de-
manda similar a l’amant tot just
tastat. I al final, quan és un embo-
lic de dubtes i vacil·lacions, John
ha d’aguantar el sermó del pare
d’H, que argumenta amb vehe-

mència la necessitat de refer amb
pau i harmonia, és a dir, sense D,
la relació homosexual amb el seu
fill estimat, sotmès a un tràngol
ben dolorós.
Resumeixo l’argument de

Cock perquè es vegi que la comè-
dia de Mike Bartlett (Oxford,
1980), tan desvergonyida, tan civi-
litzada, ambun crit titular tan ale-
grement obscè, barra el pas a la
possibilitat que el seu protagonis-
ta pugui viure confortablement i
momentàniament la bisexualitat
que acaba de descobrir. Quines
coses,Mare de Déu! Vet aquí que
una obra que vol fer bandera del
seu progressisme i d’un llenguat-
ge desinhibit, reivindica la rela-
ció amorosa de parella, exclusiva
i excloent, sense avergonyir-se

que els defensors del vincle pu-
guin mostrar l’argument posses-
siu amb uns ullals perfectament
esmolats.
Esclar: l’autor va preferir cór-

rer el risc de ser titllat de reaccio-
nari abans que explorar les possi-
bilitats d’una peripècia bisexual
clandestina, que fàcilment podia
degenerar en unamediocritat vo-
devilesca, o caure en una paròdia
costumista a la italiana, si l’aven-
tura fos acceptada per totes les
parts implicades. Ideologies a
banda, una comèdia àgil i pu-
nyent necessitava del conflicte i a
Cock el conflicte és simple i unidi-
reccional: tots contra la indecisió
del protagonista, el qual, de
sobte, té motius per revisar la se-
va identitat sexual. I és, doncs, el

personatge de John, immers en
una circumstància oscil·lant en-
tre la perplexitat i el dubte, elmo-
tor d’una peça que ben aviat es fa
redundant, que no té cap progres-
sió dialèctica i que, per això ma-
teix, arriba a cansar. A més a
més, l’espectador es veu obligat a
empassar-se el poc coratge de
Mike Barlett, que no sap liquidar
el conflicte més que amb uns
punts suspensius. El text de
Cock, certament, conté cops d’hu-
mor, giragonses enginyoses de
qualitat, però que són només
unes lluminàries efímeres i un ca-
muflatge del seu poc interès. El
millor de l’espectacle cal buscar-
lo en la direcció i la interpretació.
Cap dels quatre actuants fa sonar
una nota falsa.c

Noves formesper a vellsmals

Salvador Llopart
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Amb Cesare deve morire, Shakes-
peare va rebre ahir l’Ós d’Or de la
Berlinale a càrrec dels germans
Taviani, Paolo i Vittorio, dos vete-
rans i artesans del cinema. Durant
sis mesos aquests dos grans direc-
tors van rodar a la presó d’alta se-
guretat de Roma Rebibbia aquest
drama clàssic amb els presos en el
paper d’actors. El resultat és
Shakespeare, en tota la seva actua-
litat i immortalitat.

“Esperem que quan aquesta
pel·lícula arribi al públic, l’especta-
dor pugui dir, o dir-se, en tornar a
casa, que també un pres, per dur
que sigui el crim i la pena que pa-
ga, és, i continua sent, un ésser hu-
mà”, va dir Paolo Taviani. El jurat
ha concedit aquest premi sense
gaires discrepàncies. El Gran Pre-
mi del jurat va ser per al film hon-
garès Csak a Szel (Just the wind)
dirigit por Bence Fliegauf.

Tabú, una pel·lícula portuguesa
original i arriscada, del director
Miguel Gomes, va rebre el premi a
la innovació. Gomes ha fet una
pel·lícula en blanc i negre, amb
una segona part muda, que és una
barreja estranya i interessant de
drama amb una narració irònica
que el director confessa inspirada
en l’alemany Murnau. Una mica
estranyat, Gomes va confessar en
rebre ahir l’Ós de Plata a la innova-
ció que el que el volia fer era, “una
pel·lícula passada de moda”.

A royal affaire, la pel·lícula his-
tòrica del danès Nikolay Arcel so-
bre l’aventura de la reina danesa
amb el seu metge, ha obtingut el
premi al millor guió i al millor ac-
tor, l’única pel·lícula amb dos Ós-
sos de Plata. També històric, el
film xinès La llanura del ciervo
blanco, deWangQuanan, va acon-
seguir el premi de fotografia, a càr-
rec de l’alemanya Lutz Reitmeier.

El premi almillor director ha re-
caigut sobre l’alemany Christian
Petzold, per la pel·lícula Barbara,
una història nova sobre l’Alema-
nya comunista que tenia moltes
expectatives. RachelMwanza pro-
tagonista de la pel·lícula congole-
sa amb director canadenc,Rebelle,
sobre els drames bèl·lics del
Congo i filmada ambactors no pro-
fessionals, va rebre l’Ós de Plata a
la millor actriu.c

LaBerlinalecoronaelsgermansTaviani
‘Cesare devemorire’ va ser rodada amb presos en una presó d’alta seguretat romana
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