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Linda Lovelace va ser el nom de 
guerra de Linda Boreman quan el 
1972 va saltar a la fama com a pro-
tagonista de la pel·lícula porno pi-
onera Garganta profunda. En bo-
na mesura gràcies a la refrescant 
imatge de veïna del costat de la no-
ia –i també a la seva habilitat amb 
el sexe oral–, la pel·lícula es va con-
vertir en un escandalós èxit de ta-
quilla i la va llançar a ella a una im-
probable fama. Però en la seva bi-
ografia Ordeal, publicada el 1980, 

l’actriu va confessar haver estat co-
accionada pel seu marit i mànager, 
Chuck Traynor, que la va hipnotit-
zar, la va maltractar físicament, la 
va obligar a prostituir-se i fins i tot la 
va obligar a rodar Garganta profunda 
a punta de pistola.
 Aquesta història tan suculenta-
ment morbosa és el tema de la pel-
lícula Lovelace, presentada ahir fora 
de competició. Els directors Rob Eps-
tein i Jeffrey Friedman fan més jus-
tícia a l’estètica dels 70, recreada de 
forma impecable, que a alguns dels 
aspectes més turbulents de la vida 
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de la seva heroïna, encarnada amb 
solvència per Amanda Seyfried. «No 
hem volgut fer una declaració ferma 
contra la indústria del porno», deia 
ahir Epstein sobre Lovelace, que evita 
fer mencions directes al paper de la 
màfia en el finançament de Garganta 

profunda i la participació de Lovelace 
en Dogarama, film rodat el 1971 que 
incloïa escenes de zoofília; a la seva 
addicció a les drogues; a l’atracció 
que va sentir pel cristianisme a finals 
de la dècada; o al posterior activisme 
feminista i antipornogràfic. H

33 Actriu en alça 8 Amanda Seyfried interpreta amb solvència ‘Lovelace’.
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L’estrella porno
Amanda Seyfried protagonitza ‘Lovelace’, morbosa 
història de l’actriu que va interpretar ‘Garganta profunda’

Shia LaBeouf naufraga 
en un ‘thriller’ a la deriva
3Pobra acollida a Berlín a ‘The necessary death of Charlie Countryman’ 

Si The necessary death of Char-
lie Countryman –que el títol 
no ens porti a engany: no 
hi ha res de necessari en 
aquesta pel·lícula– és el ti-

pus de cine que Shia LaBeouf aspira 
a fer ara que ha anunciat que no tor-
narà a treballar per a Hollywood, va 
ben arreglat. Presentada ahir a con-
curs a la Berlinale, aquesta moles-
ta barreja de thriller criminal i idil·li 
amanida amb irritants tocs de rea-
lisme màgic acompanya un turista 
americà pels baixos fons de Bucarest 
mentre persegueix una femme fatale 
d’accent ridícul.
 El responsable del film, el direc-
tor de publicitat Fredrik Bond, deu 
saber vendre cotxes però no té ni 
idea d’explicar una història o treba-
llar amb actors. El seu mètode és sim-
ple: cada cop que una escena perd in-
terès, fa que els personatges corrin a 
càmera lenta al ritme de la música 
de Sigur Ros o M83. És molt molest. 
LaBeouf assegura que va consumir 
àcid per filmar algunes escenes de la 
pel·lícula. Devia ajudar-lo a superar 
el tràngol de rodar-la.
 En canvi, A long and happy life és 
el millor que la competició berline-
sa ha ofert fins ara. El director, Boris 
Khlebnikov, utilitza la història d’un 
granger que, arengat pels seus em-
pleats, es resisteix davant l’expropi-
ació del seu tros de terra –darrere la 
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tracta d’un western dirigit per un tur-
coalemany, Thomas Arslan, i parlat 
principalment en alemany. La seva 
idea és recordar com la febre de l’or 
americana de finals del segle XIX va 
portar molts incauts a arriscar la vi-
da, i és una llàstima que per fer-ho 
recorri a una narrativa morosa i re-
petitiva i a robatoris descarats d’al-
tres westerns com Meek’s Cutoff –bona 
part de l’argument és clavat– o Dead 
man, amb una banda sonora a càrrec 
de Neil Young que aquí és plagiada 
sense manies. H

qual en realitat hi ha els interessos 
d’un mafiós local– a manera de pa-
ràbola del final de la capacitat revo-
lucionària dels treballadors i, en ge-
neral, de la utopia proletària a mans 
del capitalisme. Que la pel·lícula pro-
cedeixi de Rússia li atorga un signifi-
cat addicional.
 Que l’avarícia i les penúries eco-
nòmiques són males conselleres 
també ho demostra Gold, que va 
completar el concurs de la jornada 
d’ahir. La gràcia de la pel·lícula –grà-
cia limitada, tot sigui dit– és que es 

33 L’actor Shia LaBeouf, ahir a Berlín, a l’alfombra vermella del festival.
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La russa ‘A long and 
happy life’, en canvi, 
és el millor que la 
competició ha ofert 
fins ara

La 63a edició de la mostra cinematogràfica alemanya LLL
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Quan despertem d’entre els morts és el 
testament literari de Henrik Ibsen 
i no només perquè va ser l’última 
obra del pare de la dramatúrgia 
contemporània. En aquesta obra 
s’hi condensen els temes que van 
marcar la seva trajectòria, com el 
dilema entre art i vida, entre l’ho-
me i la societat, a partir de la histò-
ria d’un vell escultor, Arnold Ru-
bek (Lluís Marco), devorat pel fet 
de crear, de deixar empremta ar-
tística per a la posteritat.
 Casat amb una dona més jo-
ve, Maja (Esther Bové), l’aparició 
d’Irene (Cristina Plazas), que va 
ser la model de la seva gran obra, 
farà brotar els seus dimonis in-
terns. Al seu torn, Maja desfer-
marà el seu anhel de llibertat i 
d’abandonament de la rutina vi-
tal amb l’aparició d’un caçador 
ben animal (Ernest Villegas).

  

Un ‘ibsen’ 
gèlid i sense 
emoció 
al TNC
CRÒNICA ‘Quan 
despertem d’entre 
els morts’ defrauda

 La posada en escena de Ferran 
Madico ajudarà poc a fer que 
aquest text, gairebé inèdit per 
aquí, agafi embranzida davant 
clàssics d’Ibsen com Casa de nines, 
Hedda Gabler, Peer Gynt, Senyoreta 
Júlia o Un enemic del poble. Freda, 
sense emoció ni punt de vista clar, 
i massa discursiva, la peça trans-
corre sense assolir l’impacte que 
s’espera del que es diu en escena. 
Al costat d’un vestuari d’època, 
l’espai escènic és molt més meta-
fòric amb grans roques que ser-
veixen tant per situar-nos al bal-
neari de l’inici de l’obra, cobertes 
amb teles blanques, com per dur-
nos als cims del desenllaç.
 Lluís Marco i Cristina Plazas 
apel·len a la seva experiència per 
deixar els millors instants, no gai-
res, d’una obra en què també hi 
ha recursos gratuïts com la pro-
jecció del títol al quart d’hora o 
els moviments dels personatges 
que ha coreografiat Sol Picó entre 
cada acte. H

33 Lluís Marco i Esther Bové.


