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GABRIEL LERMAN
Los Angeles. Servei especial.

Encara que no existeix relació
entre els que guanyen als Inde-
pendent Spirit, premis on només
poden participar pel·lícules amb
un pressupost limitat, i els que
ho fan als Oscar, l’edició número
28 d’aquests premis indepen-
dents va obligar tothom dissabte
a pensar constantment en el que
podia succeir ahir a la nit. Per-
què la gran guanyadora dels Spi-
rit va ser una de les tres pel·lícu-
les que participaven amb més
pes en una gala i l’altra. El lado
bueno de las cosas, amb vuit no-
minacions als Oscar –incloent
pel·lícula, actriu, actor, director,
guió i els actors secundaris, un fe-
nomen que no es repetia des que
Rojos ho va aconseguir 31 anys
enrere– va arrasar als Spirit obte-
nint quatre premis.
El film es va emportar els Spi-

rit a millor pel·lícula, director
–David O. Russell que també va
ser premiat pel guió– i actriu,
Jennifer Lawrence. El regust
d’Oscar va ser present en tres
films més que es van emportar
premis i que estaven inclosos a la
llista de l’Acadèmia.MichaelHa-
neke va guanyar per Amor com a
millor pel·lícula internacional. I
Bestias del sur salvaje només es
va emportar un guardó, el de mi-
llor cinematografia, raó per la
qual el director Benh Zeitlin i la
joveníssima actriu Quivanzané
Wallis van marxar amb les mans
buides. Helen Hunt, candidata a
l’estatueta daurada com a millor
actriu de repartiment per Las
sesiones, va gaudir de no haver de
competir amb Anne Hathaway i
va poder marxar contenta amb el
premi a les mans.
El lliurament de premis, orga-

nitzat per l’associació Film Inde-
pendent i votat per tothom que
vulgui associar-s’hi i estigui dis-

posat a pagar anualment per ser-
ne membre, també va reconèixer
alguns treballs dignes d’haver es-
tat inclosos als Oscar. JohnHaw-
kes va ser elmillor exemple,mar-
xant a casa amb el premi al mi-
llor actor pel seu paper protago-
nista a Las sesiones. Bradley Coo-
per, acostumat a perdre en tots
els premis que s’han lliurat fins
ara contra Daniel Day-Lewis, no
va perdre el bon humor per mar-
xar altra vegada amb les mans
buides. La categoria demillor ac-
tor de repartiment es distingia
per no incloure’n cap dels cinc
que es disputen l’Oscar en aques-
ta categoria. Matthew McCo-
naughey va triomfar per la seva

actuació com l’amo d’un local de
strippers masculins a Magic Mi-
ke de Steven Soderbergh. En el
moment de rebre el premi va fer
broma: “Per guanyar he hagut
d’abaixar-me els pantalons”.
Molt lluny del glamur i el luxe

que caracteritzen l’entrega dels
Oscar, els Independent Spirit te-
nen lloc dissabte al migdia en un
gran envelat ubicat a la platja de
SantaMonica, fet que obliga a re-
emplaçar els vestits llargs per ro-
ba molt més lleugera, encara que
l’elegància continua sent la nor-
ma. La gala va ser conduïda
aquest any pel comediant de Sa-
turday night live, Andy Samberg,
que també estava nominat pel
guió de Celeste & Jesse forever.
Fins al lloc de l’entrega s’hi van
traslladar figures com Bruce Wi-
llis, SalmaHayek, JackBlack i Je-
remyRenner per donar un toc ho-
llywoodià. Els espanyols Maribel
Verdú, Kira Miró, Miguel Àngel
Muñoz i Manuela Vellés també
van ser-hi presents.c

BRADLEY COOPER, DERROTAT

Acostumat a perdre
contra de Daniel
Day-Lewis, va caure
contra John Hawkes

Jennifer Lawrence va ser premiada com a millor actriu per El lado bueno de las cosas

Michael Haneke amb l’Spirit a la millor pel·lícula internacional

Cicle Joan Manén

Intèrprets: Beatriz Jiménez,
Maria Teresa Garrigosa, Anna
Tobella i David Alegret, solistes;
Daniel Blanch, piano; Quimet
Pla, recitació
Lloc i data: Ateneu Barcelonès
(22/II/2013)

JORGE DE PERSIA

Ha començat aquest petit cicle
que rememora la figura del vir-
tuós violinista català Joan Ma-
nén i que alhora estén el seu ho-
ritzó a la música catalana del seu
temps. I el lied, la cançó, més ben
dit, ha tingut gran presència en la
nostra vida musical des de poc
abans del modernisme fins, al-
menys, la Guerra Civil. I com no
podia ser de cap altra manera, la
cançó, des de les propostes de

Francesc Alió i Pedrell, que recu-
peraven el patrimoni popular,
fins a les més personals
d’Apel·les Mestres, va tenir a
l’època intèrprets notables. En
aquesta ocasió el repertori va es-
tar centrat en cançons amb tex-
tos de Verdaguer que, segons ens
va il·lustrar el professor Cortès,
van sermoltmusicats. En vampo-
der escoltar algunes demolt boni-
ques, de músics com Jaume
Pahissa, Tomàs Buxó, Francesc
Alió, Joan Gay, Rafael Ferrer, la
senzillesa imaginativa de Càndid
Candi, Records de Garreta i la
consagrada L’emigrant de Vives,
aquesta en versió cuidada i per-
sonal del tenor David Alegret.
Les sopranos Beatriz Jiménez i
Maria Teresa Garrigosa i la mez-
zo Anna Tobella van participar
en tomés aviat líric amb tres can-
çons cada una; sempre al piano,
Daniel Blanch.c

El don de las sirenas

Autor: Pere Riera
Director: Nelson Valente
Lloc i data: sala Beckett (fins el
3 de març)

JOAN-ANTON BENACH

Les bones impressions que comu-
nicaven els primers textos tea-
trals de Pere Riera (Canet de
Mar, 1974) estavenmolt ben fona-
mentades. Lluny de Nuuk o Des-
classificats delataven una qualitat
i seguretat infreqüents en drama-
turgs autòctons amb moltes més
hores de vol. A més a més, ara sa-
bem que la bona escriptura de Ri-
era s’acomoda sense dificultats
aparents a gèneres ben lleugers,
duesmostres dels quals coincidei-
xen a la cartellera: El don de las
sirenas a la Beckett i Red Pontiac

al Poliorama.
Pel que fa al do de les malèfi-

ques criatures aquàtiques, el títol
de la comèdia és una pura expan-
sió literària d’un dels personatges
femenins, atès que en aquesta his-
tòria, d’intencions dubtosament
parabòliques, sembla que qui ta-
lla el bacallà sentimental és el se-
xe masculí. Un matrimoni argen-
tí, Román i Bettina, a Barcelona
per feina, s’ha fet molt amic de
Carlos. Un dia que aquest els visi-
ta arriba una veïna, Glòria, amoï-
nada: ha rebut un avís del seu
amant, un diplomàtic rodamón,
que li demana de veure’s de segui-
da a... Guatemala. La dona confes-
sa que n’està tipa d’anar amunt i
avall per uns encontres fugissers
que no menen enlloc. El proble-
ma desvetlla opinions, accions i
decisions gens innòcues.
El don de las sirenas és un pessi-

gar aquí i allà les eternes qüesti-

ons de l’amor i l’amistat, i l’inte-
rès se centra, tant o més que en
les idees, en la personalitat de ca-
da personatge i les seves reacci-
ons, festives o càustiques. Els dià-
legs circulen vius, molt ben es-
crits, amb rèpliques precises, i la
direcció de l’argentí Nelson Va-
lente garanteix que aquesta viva-
citatmai no s’apagui innecessària-
ment. L’obra, coproducció de la
sala Trono de Tarragona i Ban-
field Teatro d’Argentina, la inter-
preten amb gran sensibilitat Die-
go Brizuela (Román), argentí, i
els catalans Joan Negrié (Carlos),
amb una gamma de matisos sor-
prenent, i Roser Batalla (Glòria)
en un paper formidable de sòbria
comicitat. Mariela Roa (Bettina),
l’altra intèrpret argentina, és un
nervi. Gasta una loquacitat desfer-
mada i una jovialitat exultant so-
vint un xic postissa. Potser una
mica de diazepam –amb recepta
mèdica– aportaria la necessària
millora a la naturalitat del perso-
natge. És la lleu correcció que li
cal, crec, a l’espectacle.c

L ’ A V A N T S A L A

‘El ladobuenode lascosas’ arrasa
enelspremisIndependentSpirit
La seva gran competidora, ‘Bestias del sur salvaje’, només obté un guardómenor

KEVORK DJANSEZIAN/AFP

L ’HUMOR DE McCONAUGHEY

“Per guanyar he
hagut d’abaixar-me
els pantalons”, va
riure l’actor premiat

MEHDI TAAMALLAH/AFP

Bromes, vi i
ambient festiu

]Celebrada a la platja de
Santa Monica, la cerimò-
nia es va desenvolupar
en un ambient festiu i
despreocupat –la gala
està acompanyada de vi i
whisky–, amb bromes
contínues sobre els Os-
car, però també sobre
ells mateixos. Fent al·lu-
sió a la seva escassa pro-
jecció, Andy Sandberg va
afirmar que els Spirit són
“els únics premis que
tenen més públic en viu
que davant la televisió”.


