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A ra que l’Institut del Teatre 
celebra el centenari, és 
moment de recordar que 

a Catalunya hi ha dues escoles 
de teatre, l’Institut i els grups 
amateurs. Sobre aquestes dues 
potes ha caminat i camina, i que 
duri per molts anys, no tan sols 
la formació dels nostres professi-
onals sinó una manera d’enten-
dre el teatre i el seu paper en la 
societat.
 Per si un cas algú no ho recor-
da, l’Institut va ser fundat per 
Adrià Gual, el màxim renovador 
del teatre català. Perquè vagin 
garlant contra el Modernisme. 
Els modernistes, en un país en-
cara devastat que es volia acabar 
de treure la son de les orelles i po-
sar el rellotge català a l’hora eu-
ropea, s’arremangaven i anaven 
per feina. Els noucentistes que 
els van succeir i ensutjar, més 
que fer una gran obra, la van co-
ronar, i sense haver de descofar-
se, per expressar-ho amb un mot 
de bella escaiença, car als seus 
deliquis.

 Sense caure en cofoismes (pa-
raula de la mateixa arrel, co-
far, o sia cobrir-se el cap, en ge-
neral amb un barret, en aquest 
cas amb copalta, que el desco-
far amb què ens podríem mofar 
dels noucentistes), podem estar 
molt satisfets, i gens envanits, 
de l’obra centenària de l’Insti-
tut. En la llarga nit del franquis-
me, en oficialitzar-se l’Institut,  
va sorgir el teatre independent, 
amb la mítica companyia Adrià 
Gual, de nom tan ben triat i fets 
tan rellevants. Després ja no va 
caler, perquè l’Institut, sempre 
de la Diputació de Barcelona, 
va tornar a engranar amb la re-
alitat teatral, en l’època que va 
estar sota la batuta d’Hermann 
Bonnin.
 Si el teatre català és una es-
plèndida realitat, és bona part 
gràcies a aquesta escola, ja cen-
tenària, que va ser filla de Prat 
de la Riba, és a dir del catalanis-
me cultural. Quan repetim un 
dia i un altre que el catalanisme 
és el gran motor, el constructor 
d’aquest país, ens estem referint 
a una sensibilitat, a una pulsió, 
a unes il·lusions que es plasmen 
en entitats transformadors i cre-
atives. Com ara l’Institut del Te-
atre. H
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La 63a edició del Festival de Berlín LLL

L’eterna història d’amor de  
Julie Delpy i Ethan Hawke 
3‘Before midnight’ tanca una de les grans trilogies de la història del cine

Quan aquesta edició de 
la Berlinale arribi al fi-
nal, molt poques de les 
pel·lícules aquí presenta-
des resistiran el test del 

temps. La majoria seran immedia-
tament oblidades; moltes passaran 
per nombrosos festivals cada vega-
da més petits al llarg de l’any i acon-
seguiran vendre’s a diversos paï-
sos; de ben segur que algunes acon-
seguiran xifres comercials més que 
decents i diversos premis –d’entra-
da, algú s’ha d’emportar l’Ós d’Or–; 
però és gairebé indubtable que cap 
acabarà sent tan icònica com Before 
midnight. Presentada ahir fora de 
concurs, posa punt final a una de les 
grans trilogies –que així mateix és 
una de les grans històries d’amor– 
de la història del cine.

FA 18 ANYS / Això, és clar, si assumim 
que es quedi en trilogia. Poques pel-
lícules necessiten una seqüela, i en-
cara menys es veuen obligades a te-
nir-la per exigències del públic. 
L’amor de Jesse i Celine pertany a 
aquesta minoria selecta, així que 
qui sap si d’aquí nou anys el director 
Richard Linlater i els seus intèrprets 
i coguionistes Julie Delpy i Ethan 
Hawke decidiran seguir donant con-
tinuació a Abans de l’alba (1995) i An-
tes del atardecer (2004). Si no ho fan, 
Before midnight retindrà per sempre 
el títol de millor pel·lícula de les tres 
la saga.
 Recordem que, fa 18 anys, vam co-

nèixer Celine en un tren, poc abans 
que Jesse la convencés per baixar a 
Viena i passejar amb ell durant la 
nit. Nou anys més tard els vam retro-
bar a París i, al cap d’una estona, ella 
ja estava ballant al seu apartament i 
ell començava a considerar la possi-
bilitat de no tornar als Estats Units al 
costat de la seva família. Ara han pas-
sat nou anys més, i tots dos es mouen 
amb les conseqüències d’aquella de-
cisió.
 Així doncs, Before midnight no té 
l’embriagador esperit romàntic de 
les seves predecessores, però d’això 
es tracta. Enamorar-se és fàcil; crear 

a partir d’aquí alguna cosa profun-
da és més difícil, però també, amb 
sort, més gratificant. Això ho sabem 
tots, però tot i així necessitem que de 
tant en tant ens diguin algunes veri-
tats sobre què impliquen el compro-
mís a llarg termini, la paternitat i al-
tres assumptes sentimentals tantes 
vegades abordats pel cine que, a ho-
res d’ara, ens pensàvem que era im-
possible extreure’n bons diàlegs. Al 
llarg d’aquesta acalorada conversa 
de gairebé dues hores Delpy i Hawke, 
i Linklater movent-los amb precisió 
mestra, ens demostren com n’està-
vem d’equivocats. H
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Una altra joia de Romania
3El genial treball de Luminita Gheorghiu realça ‘Child’s pose’
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¿Què els donen als directors roma-
nesos? De debò, ¿què mengen per es-
morzar cada matí? Sigui el que si-
gui, funciona: des que el 2007 Cristi-
an Mungiu va guanyar la Palma d’Or 
del Festival de Cannes gràcies a 4 me-
ses, 3 semanas i 2 días, si una cosa han 
deixat clar els de Romania en el seu 
pas pels festivals de cine és una inca-
pacitat general per fer films dolents. 
 Torna a quedar clar amb Child’s 
pose, presentada ahir en el concurs 
berlinès pel director Calin Peter Net-

zer. Estructurada a la manera d’una 
successió d’intercanvis verbals tan 
tensos que fan funcionar el conjunt 
gairebé com un thriller, la pel·lícula 
se serveix de l’increïble treball de Lu-
minita Gheorghiu –quina gran col-
lecció d’interpretacions femenines 
està oferint aquest certamen– per 
parlar tant de la corrupció enquis-
tada en la societat romanesa com 
de l’egoisme, la manipulació i l’ar-
rogància que a vegades emmascara 
l’amor matern. 
 També com un thriller defineix 
l’alemanya Pia Marais la seva nova 

pel·lícula, aparentment ignorant del 
fet que tota intriga com cal necessita 
certes dosis de pols dramàtic i capa-
citat per al suspens.

EL PITJOR DEL CERTAMEN/ Layla Fourie, 
amb un argument que inclou una po-
lígrafa principiant, un accident mor-
tal de cotxe, un casino de Johan-
nesburg i  un nano que des del primer 
minut de la pel·lícula demana a crits 
una bufetada, sembla, en canvi, haver 
estat escrita, rodada i muntada amb 
els ulls tancats. Els personatges es 
comporten de manera inexplicable, 
les escenes desafien la continuïtat es-
paciotemporal –impossible saber si 
entre els fets mostrats en l’una i els 
mostrats en la següent han passat 30 
segons o dos dies– i, en general, el re-
lat no té cap compromís amb la lògi-
ca. Sens dubte, el pitjor del certamen 
fins ara. H33 L’actriu Luminita Gheorghiu.

33 Els actors Julie Delpy i Ethan Hawke, ahir, al Festival de Berlín.
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El relat de l’amor de 
Jesse i Celine pertany 
a la selecta minoria de 
films que necessiten 
una seqüela


