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Haneke conquista  
el Príncep d’Astúries
3El jurat premia la seva «mestria» per disseccionar «aspectes foscos» de l’home

«Rebre el premi Príncep d’Astúries 
(de les Arts) m’honra perquè ja l’han 
rebut persones importants», va as·
segurar ahir Michael Haneke quan 
se li va comunicar oficialment que 
havia obtingut el guardó. I va postil·
lar: «És a més a més un bon missatge 
per al cine».
 El director de Funny games i Amor 
és un dels cineastes europeus més 
llorejats de l’última dècada. La viru·
lència del seu cine no ha estat obs·
tacle perquè s’hagi convertit en tot 
un referent, a més del director aus·
tríac –encara que nascut a Munic el 
1942– més influent de tota la histò·
ria d’aquesta petita i incisiva cine·
matografia.
 En tot cas, no deixa de ser simp·

tomàtic que rebi el guardó Príncep 
d’Astúries després de realitzar Amor, 
la seva pel·lícula menys punxeguda 
tot i el tema que tracta, la destrucció 
física de la vellesa i la pèrdua de tot 
control. En l’època de Funny games, 
Caché o l’anterior La cinta blanca, di·
atriba inquietant sobre el germen 
dels feixismes, hauria estat més difí·
cil que aquest premi, que també ha 
recaigut en directors molt més po·
pulars com el novaiorquès Woody 
Allen, el 2002, hagués anat a parar a 
mans de Haneke. 
 No és que l’austríac s’hagi domes·
ticat, ni de bon tros, però la seva obra 
sí que ha fet un petit gir que permet 
aquestes llicències. Menys aïrat, el di·
rector d’Amor compta ara amb més 
beneplàcit general, encara que el ju·
rat que li ha atorgat el premi incideix 
en la seva «mestria per il·luminar i 
disseccionar aspectes foscos de l’exis·
tència, com la violència, l’opressió i 
la malaltia».

Haneke ja va desplegar en els seus 
primers films, com El video de Benny 
i 71 fragmentos de una cronología del 
azar, rodats a principis dels anys 90, 
la violència hieràtica que el caracte·
ritza per furgar en el baix ventre de 
la societat europea.

AMB GRANS ESTRELLES / El reconeixe·
ment (i la repulsa de certs sectors) li 
va arribar el 1997 amb Funny games, 
de la qual va rodar un remake igual 
de sulfurós als Estats Units protago·
nitzat i produït per Naomi Watts. 
El seu treball en coproducció amb 
França l’ha portat a dirigir estre·
lles d’aquesta cinematografia com 
Juliette Binoche, Isabelle Huppert, 
Daniel Auteuil o Jean·Louis Trintig·
nant, però això no ha disminuït en 
absolut la seva capacitat per dissec·
cionar el costat més fosc i sòrdid del 
nostre temps. Código desconocido, La 
pianista, Caché o El tiempo del lobo ho 
demostren de sobres. H

UN NOU GUARDÓ PER A L’AUTOR D’‘AMOR’

33 El director austríac Michael Haneke, al festival de Cannes del 2012, on va presentar ‘Amor’, amb la qual va guanyar la Palma d’Or.
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 Aquesta seria una de les millors 
definicions del seu estil, la manera 
tan personal de mostrar els aspectes 
foscos de la nostra existència. És, per 
una altra part, una de les caracterís·
tiques del cine austríac: Ulrich Seidl, 
director d’Import/Export, és un altre 

consumat mestre en la radiografia 
de les tares humanes.
 Responsable del muntatge de 
l’òpera mozartiana Così fan tutte que 
es va estrenar el 23 de febrer passat 
al Teatro Real de Madrid –això li ha 
fet estrènyer llaços amb Espanya–, 
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RELLEU EN ART

La Fundació 
Godia renova 
la seva direcció
Amb voluntat de continuisme 
amb la línia artística seguida du·
rant 15 anys per la seva predeces·
sora, Sara Puig, ahir va ser nome·
nada com a nova directora de la 
Fundació Francisco Godia la his·
toriadora de l’art Nadia Hernán·
dez. Vinculada al món artístic des 
de fa 20 anys, està especialitzada 
en conservació de col·leccions i 
ha treballat al departament de 
restauració del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya.

TRAJECTÒRIA

Isabel-Clara 
Simó, premi 
Jaume Fuster
L’Associació d’Escriptors en Llen·
gua Catalana (AELC) va reconèixer 
ahir amb el Premi Jaume Fuster, 
per la seva trajectòria i el conjunt 
de la seva obra, l’escriptora valen·
ciana Isabel·Clara Simó. L’autora 
d’Alcoi, de 70 anys, va aprofitar 
l’acte per qualificar de ridícula la 
nova denominació de la llengua 
aragonesa pròpia d’Aragó orien·
tal (lapao), una cosa a la qual no·
més es pot respondre «rient i amb 
compassió», va afegir.

FIRA DE CIRC

Neix ‘Així, no’, 
en defensa del 
festival Trapezi
Amb el suport de polítics, artis·
tes, gestors culturals i ciutadans, 
s’ha constituït la plataforma Ai-
xí, no, iniciativa popular nascuda 
per defensar Trapezi, la Fira del 
Circ de Catalunya (Premi Nacio·
nal 2012). Segons els firmants, es 
volen evidenciar «les males pra·
xis de les administracions públi·
ques (Generalitat de Catalunya i 
Ajuntament de Reus), que posen 
en perill» el festival.


