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Em diu Richard Hawley: “Estem al caire
de l’abisme i cadascú ha de decidir si està
amb els bancs o amb la gent. Jo estic amb
la gent”.

Confirmado: en Toy Story 4, Pixar
reemplazará a Woody y Buzz por
Twitter y Facebook. Los juguetes
con los que ya nadie juega.

Georgie Dann no té
els collons per fer d’El
corralito la cançó de
l’estiu.

Ricardo Aldarondo Crític de cinema

O sea queMoonrise Kingdom se
estrena el 15 de junio? Estupendo.
Creo que se puede decir sin rubor
que es una peli preciosa. #Cannes

#tuitsdecultura Nando Cruz Periodista musical
@nandocruz32

Daniel Sánchez Arévalo Director de cinema

i per un JohnTravolta que va plo-
rar després de la roda de premsa
d’aquella bomba que va ser Pulp
fiction. Va plorar d’emoció, per
tornar a sentir-se reconegut. I
respectat. Aquell era, el cinema
independent de llavors, un cine-
ma de pressupost més o menys
ajustat; però, malgrat això, poblat
d’estrelles vistoses: que cobraven
menys del que era habitual però
que gaudien més. I és que hi eren
no –només– per diners.
Bill Murray, que ha treballat

amb JohnMcNauton (el deHar-
ry, retrato de un asesino) o Jim
Jarmusch, un delsmestres del ci-
nema independent, va arribar a
la trobada vestit amb jaqueta aco-
lorida, pròpia d’un pallasso, però
va ser seriós, àcid. I ho va resu-
mir: “Hi ha directors ambqui tor-
nar a treballar és un plaer. N’hi
ha d’altres amb els quals no vols
tornar a treballar, o que ells no

volen tornar amb tu. Aquells
que, al final del rodatge, et por-
ten a l’aeroport... per assegurar-
se que te’n vas. Però ambWes no
és així; amb ell, sempre vull tor-
nar-hi”. De fet,Murray ha estat a
tots els llargmetratges fets per
Anderson. “Amb d’altres treba-
lles menys, però també et diver-
teixesmenys”, va explicar l’actor
de rostre impenetrable.
Aquell era un cinema de com-

plicitats, que va néixer a l’ombra
d’Hollywod. I que sembla que
ara torna a Canes. L’última vega-
da que els Estats Units van tenir
tants directors joves en concurs
com ara (cinc) va ser, segons les
cròniques, el 2007. Hi havia els
Coen, David Fincher, James
Gray, Gus van Sant i, esclar,
Quentin Tarantino. El 2012 hi ha
Wes Anderson, ja esmentat, i els
propers dies arribaran quatre di-
rectors més enquadrats en això
que podem anomenar el nou ci-
nema independent americà. Arri-
baran amb grans estrelles, com
en els vells temps.
Vegem qui són i quines estre-

lles els acompanyen: Nicole Kid-
man i John Cusack a The paper-
boy, de LeeDaniels, pel que sem-
bla, un thriller eròtic com els
d’abans, que servirà per donar
carta de naturalització al jovenet
Zac Efron. Shia Labeouf, a
Lawless, de John Hillcoat. Brad
Pitt a Killing them softly, d’An-
drew Dominick. I Matthew Mc-
Conaughey a Mud. Són pel·lícu-
les que s’alternaran amb les de di-
rectors consagrats, els clàssics.c

@sanchezarevalo
Marc Pastor Escriptor
@DoctorMoriarty@raldarondo

www.lavanguardia.com

L’opinió
deRocco

VEGEU LA GALERIA DE FOTOS
DEL FESTIVAL DE CANES A

BILL MURRAY SOBRE ANDERSON

“Amb altres directors
treballes menys,
però també et
diverteixes menys”

ERIC GAILLARD

L’
habitació blava, la versió de David
Hare deLa rondad’Arthur Schnit-
zler que passen al teatre Romea
amb direcció de David Selvas i

NorbertMartínez, i Shame, la pel·lícula de Ste-
ve McQueen sobre un home addicte al sexe
que ha fet tant de soroll aquesta temporada,
em fan veure que el sexe sense amor és un te-
ma que mai no ha deixat d’estar de moda. La
meva amiga Núria, que va molt al teatre, em
va explicar que tot i el descaro de la versió de
Hare, no es pot ni comparar amb l’impacte
que va tenir als anys vuitanta La ronda de
Schnitzler, quan es va estrenar al Teatre Lliu-
re sota la direcció de Mario Gas. L’obra es ba-
sa en un joc de canvis de parella, que es van
encadenant, fins que a l’escena final torna a
aparèixer la parella del començament. La Nú-
ria la va anar a veure amb un xicot amb qui era
el primer cop que sortia i es va produir una
situació una mica violenta. La gent era molt
més tallada, no era tan habitual presentar
aquesta mena d’històries, l’escàndol sexual
eclipsava la crítica social, per bé que segons la
ficció col·lectiva que s’ha imposat després les
coses eren ben diferents. Potser, en el fons,
veure que els actors van saltant d’un llit a l’al-
tre a dalt d’un escenari sempre fa efecte, al
marge de la moral de l’època.
El misteri del sexe sense amor! Hi ha una

cançó deGiorgio Conte que en parla. Que difí-
cil que és el sexe sense amor, sense cor, sense
baticor –diu–. Que difícil, el sexe que és sexe i
res més. Conte se sent una mica perplex i de-
primit. Necessita un consell, a qui li pot dema-
nar? A un professional? A un d’aquests que
sempre estan a punt? A algú amb molta expe-
riència? Aun farmacèutic? A un advocat pena-
lista? A un d’aquests que es dediquen al sexe a
preu fet? La cançó fa un tomb espectacular
quan Conte saluda el gran actor porno Rocco
Siffredi i, molt educadament, li exposa les se-
ves preocupacions: Rocco, com t’ho fas? Què

prens, tu, que hi entens? Dona’m una respos-
ta, digue’m quan costa. Si no sóc indiscret, di-
gue’m quin és el teu secret. Conte fa veure que
és un home desesperat. El problema no és que
no lligui: lliga, però el sexe sense amor no li
funciona, i ell voldria que li funcionés! Famol-
ta gràcia.
A la part final, la cançó reprodueix les respos-

tes de Rocco, que resulta que tampoc no ho té
gens clar. Li proposa que parli amb un farma-
cèutic. O amb un advocat penalista. O amb un
presenzialista d’aquests que volen sortir sem-
pre a tot arreu. Més o menys la mateixa gent
que Conte havia pensat al començament. Ales-
hores Rocco s’embala i enumera tot d’activitats
que no sembla que tinguin gaire a veure amb el
sexe sense amor, però que sí que hi tenen a veu-
re, per la via còmica: un il·lusionista, un clarine-
tista, un camioner, un migfondista, un colum-
nista, un exorcista, un que famiracles, un inde-
pendentista, un propagandista. Potser un
d’aquests ho sabrà, però no hi confiïn gaire.

‘L’habitació blava’ i ‘Shame’
em fan veure que el sexe sense
amor és un tema que mai
no ha deixat d’estar de moda

EL NOU PATRÓ ‘INDIE’

Lee Daniels porta el
duo Kidman-Cusak,
i John Hillcoat, Zac
Efron i Shia Labeouf

Rosales iMedem,presents

Julià
Guillamon

]En la competició de Ca-
nes, no hi figura cap pel·lícu-
la de producció espanyola.
Malgrat el que es digui, això
no té res a veure amb la
crisi dels bancs ni amb el
mercat de valors ni tampoc
és un resultat col·lateral de
l’extinta bombolla immobi-
liària, no. En realitat és habi-
tual, una cosa repetida, que
a Canes n’hi hagi una –o
cap–, de pel·lícula espanyola
en concurs.
Sueño y silencio, de Jaime

Rosales, tampoc no concur-
sa, però forma part de la
selecció de la Quinzena, un
racó reservat a les obres
més inquietes i trencadores.
Rosales hi presentarà una
altra de les seves explora-
cions del costat fosc de
l’existència, en aquest cas el
forat que deixa la mort
d’una filla en la vida d’una
família que fins ahir era
feliç. El dolor, doncs, en el
punt de mira de la quarta
pel·lícula d’un realitzador
com Rosales, explorador

imprevisible dels racons
més foscos de l’ànima huma-
na. Rosales, que ja ha estat
en dues ocasions a Canes, és
un director “de la casa”.
Julio Medem també serà

a Canes, a la secció Un cer-
tain regard, amb una tasca
col·lectiva com és 7 días en
La Habana, en què set direc-
tors s’apleguen per explorar
la ciutat cubana. Medem en
firma un dels capítols, junta-
ment amb altres directors
com l’argentí Pablo Trape-
ro, l’argentí-francès Gaspar
Noé, o el francès Laurent
Cantet. Aquest film, que és
més que un film, sorgeix,
segons els seus promotors,
del desig d’explorar una
ciutat en un moment molt
particular de la seva histò-
ria. L’Havana, i tot Cuba,
està vivint una transició, si
es vol callada, cap a una
altra cosa, no se sap ben bé
el què. La ciutat està can-
viant a un ritme accelerat,
i aquesta pel·lícula en serà
la prova.

Un jurat
glamurós. L’ac-
triu Diane Kruger
llueix un vestit
vaporós de tons
pastel en contrast
amb la catifa
vermella sobre la
qual es va passe-
jar ahir, amb
altres membres
del jurat, com
Ewan McGregor i
Emmanuelle
Devos


