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El vell xinès de Mil anys
d’oració, en entrar en con-
tacte amb la societat nord-
americana experimenta un
sentiment d’estranyesa
que Wayne Wang explora
de manera atenta i subtil
concedint-se temps per
mostrar una mirada encu-
riosida i perplexa davant
de costums, objectes i usos
culinaris. En la roda de
premsa que va tenir lloc
ahir a Sant Sebastià, Wang
va reconèixer que, malgrat
que hi ha col·laborat llar-
gament amb films com ara
Sucedió en Manhattan, a
vegades se sent estrany
dins de les formes de pro-
ducció del cinema nord-
americà. Això perquè, ad-
mirant cineastes com Ya-
sujiro Ozu i Satyajit Ray,
les seves pel·lícules indus-
trials han hagut de passat

per un sedàs que marca el
ritme de les seqüències eli-
minant tot allò que es con-
sidera superflu per la nar-
ració. En tot cas, amb
aquesta pel·lícula contem-
plativa i finíssim humor, el
director nord-americà
d’origen xinès (que també
presentarà, fora de compe-
tició, un experiment titulat
La princesa de Nebraska)
recupera la sensibilitat ex-

hibida a Smoke, que fa
anys va realitzar en col·la-
boració amb Paul Auster.
Sent aquest el president
del jurat oficial, no se sap
si la relació entre Auster i
Wang (és difícil que els
membres del jurat d’un
festival de cinema no tin-
guin relació amb algun di-
rector, actor o tècnic dels
films del concurs) pot anar
a favor o en contra de les

clares aspiracions a figurar
en el palmarès d’una pel-
lícula a la qual, en tot cas,
se li pot discutir que al fi-
nal es decanti per una certa
sentimentalitat.

El químic Eugenio Ber-
rios, agent de la terrible
DINA, era un home que
sabia massa i tenia inten-
ció de dir alguna cosa so-
bre la seva col·laboració
amb l’operació Còndor, el
pla criminal perpetrat als
anys setanta per la CIA i
els serveis de seguretat de
les dictadures sud-ameri-
canes. Berrios va desapa-
rèixer l’any 1993 i, dos
anys després, el seu cadà-
ver va ser trobat en una
platja de l’Uruguai. Enca-
ra que hi hagi tres militars
uruguaians detinguts pel
cas, aquest continua sense
aclarir-se del tot. A propò-

sit d’aquest misteri, rela-
cionat amb les putrefactes
clavegueres de les dicta-
dures sud-americanes,
l’uruguaià Esteban
Schroeder ha realitzat Ma-
tar a todos. La pel·lícula
ressegueix la hipotètica in-
vestigació de la desapari-
ció de Berrios per una filla
d’un general uruguaià i per
tant implicat en els crims
de la dictadura. El nom del
general és Gudari (soldat
basc, per cert) i, tot i ser un
personatge fictici, està ins-
pirat en molts dels malau-
radament existents. Este-
ban Schroeder, doncs,
construeix una ficció que,
partint d’un cas real, es
desenvolupa amb dignitat
i correcció, però amb for-
mes sovintejades pel gène-
re de la intriga, inclosa la
política.

Wayne Wang aporta un bonic film
sobre un vell xinès que visita els EUA

«Mil anys d’oració» es va projectar ahir a concurs al festival de Sant Sebastià

Wang, ahir, a Sant Sebastià. / EFE

� Amb Mil anys d’oració, Wayne Wang ha dut
a aquesta 55a edició del festival de Sant Sebas-
tià una pel·lícula subtil i detallista a propòsit
d’un vell xinès que, en visitar la seva filla en

IMMA MERINO / Sant Sebastià una petita ciutat dels Estats Units on resideix
des de fa anys, observa les formes de vida nord-
americana amb curiositat i inevitable estranye-
sa. El film de Wayne Wang es va projectar ahir
dins de la secció oficial a concurs junt amb Ma-

tar a todos, una pel·lícula de l’uruguaià Este-
ban Schroeder a propòsit de l’assassinat d’Eu-
genio Barrios, químic xilè que va col·laborar
amb Pinochet i altres criminals com a agent de
la terrible DINA.

Esparreguera
potencia la
relació d’escoles
de mim amb
un festival

� Barcelona. Demà co-
mença el gros d’espec-
tacles de la tercera edi-
ció de la Mostra d’Arts
Gestual i del Moviment
d’Esparreguera, que
vol ser un trampolí per a
les propostes innovado-
res. La mostra vol ver-
tebrar la relació d’esco-
les de mim: «És el nos-
tre tret distintiu», diu la
codirectora artística
Victòria Martínez. Grà-
cies a la mostra s’estan
impulsant intercanvis
d’experiències docents.
Festivals del gest de
Reus i Sueca apadrinen
la mostra. Esparreguera
té el suport de l’ESAD
de València, l’Institut
del Teatre, l’Escola de
Mim de Barcelona, El
Timbal, Escola Berty
Tovias i la RESAD de
Madrid. Fins diumenge
es programaran setze
espectacles, nou dels
quals són al carrer. Els
preus dels de sala són
simbòlics, per facilitar
que el públic s’acosti al
teatre. / J.B.




