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Basada en la novel·la del
Nobel portuguès, Blind-
ness presenta una història
molt més explícita i menys
subtil que el text en què es-
tà basada. Rodada en an-
glès i japonès, fonamen-
talment als carrers de São
Paulo per no oferir un per-
fil de ciutat recognoscible,
és una pel·lícula que mos-
tra fins on pot arribar l’és-
ser humà en una situació
extrema, un argument ex-
plotat en moltes altres
pel·lícules. Aquesta, en
concret, no aporta res de
nou. Amb un bon treball
de planificació, de muntat-
ge i una bona actuació, la
pel·lícula té el llast d’una
música poc adequada,
d’una història previsible i
d’un guió que sembla que
busqui una justificació
moral als actes dels seus
personatges.

El punt de partida de la
pel·lícula és molt original:
un home (Yusuke Iseya)
perd la visió de manera
sobtada i brutal, problema
que s’estén fins a conver-
tir-se en una epidèmia i
que duu les autoritats a
confinar tots els malalts en
un hospital abandonat. Pe-
rò aquesta originalitat de
la novel·la de Saramago no
és explotada per Meire-
lles, que ha rodat un film
deutor d’Hijos de los hom-
bres, d’Alfonso Cuarón,
en la seva estètica, i que re-
corda Babel, d’Alejandro
González Iñárritu, per la
seva barreja de nacionali-
tats, races i idiomes.

Amb una estètica futu-
rista i catastrofista, fruit
d’un bon treball d’am-

bientació i de decorats
–lloat en la roda de premsa
per Julianne Moore:
«Quan vam arribar el pri-
mer dia al set de rodatge et
trobaves malament només
de veure’l perquè havien
fet un treball extraordina-
ri»–, la cinta cerca en el
pitjor de l’ésser humà, pe-
rò obre una escletxa enor-
me per a l’esperança.

Meirelles, que el 1998
havia intentat, sense èxit,
aconseguir els drets de la
novel·la –«Saramago va

dir que no perquè el cine-
ma destrueix la imagina-
ció»–, va destacar les múl-
tiples lectures que s’hi po-
den fer: psicològica per-
què mostra el més primitiu
de l’ésser humà i la seva
tendència a tot allò que es-
tà l’establert; política i fi-
losòfica, per la disjuntiva
entre ser ètic o ser fort.

Pel que fa a això, Julian-
ne Moore, que interpreta
l’única dona que no perd la
visió, va indicar que per
preparar el seu personatge

va pensar molt en la idea
de la responsabilitat. «Per
a mi era molt important fer
que el personatge traspas-
sés la línia que diferencia
la responsabilitat i la irres-
ponsabilitat». Per a la resta
d’actors, la principal difi-
cultat va ser interpretar
personatges cecs. «Saltar
al món de la ceguesa va ser
increïblement alliberador i
aterridor», va explicar
Gael García Bernal.

Per la seva banda, Don
McKellar, que té un paper

secundari en la pel·lícula,
a més de ser el guionista,
va considerar que es tracta
d’«un film sobre la digni-
tat», sobre com preservar-
la.

Agradi o no el film, el
que és indiscutible és que
Blindness, la primera de
les 22 pel·lícules que es
presentaran a competició
oficial, dóna pas a deu dies
intensos de desfilades per
la catifa vermella que por-
ta al Palau de Festivals de
Canes.

L’adaptació de Meirelles d’«Assaig sobre la ceguesa», de Saramago, no triomfa en la inauguració del festival

Meirelles obre Canes sense enginy

AGÈNCIES / Canes

� Un jurat «compromès». Un dels
actes habituals en la primera jornada
del festival és la compareixença da-
vant dels mitjans del jurat que ator-
garà la Palma d’Or. Enguany el pre-
sideix l’actor i director Sean Penn,
que ahir va fer referència diverses
vegades al compromís social i a

● El brasiler Fernando Meirelles va obrir ahir
la 61a edició del Festival de Canes amb Blind-
ness, una nova visió del «col·lapse de la civilit-
zació» que, en no aportar res de nou, va rebre

l’obligació dels polítics d’assegurar
el benestar de la ciutadania. Pel que
sembla, doncs, el d’aquest any serà
un jurat compromès. «Sigui quina si-
gui la nostra decisió final, tots tenim
una mateixa idea: hem d’estar segurs
que el cineasta del film guanyador
era conscient de la situació, de l’èpo-

una acollida tèbia. El director, acompanyat per
gran part dels protagonistes de la pel·lícula
–Julianne Moore, Gael García Bernal, Alice
Braga, Yusuke Iseya, Yoshino Kimura, Don
McKellar (també guionista) i Danny Glover–,

va reconèixer en la roda de premsa posterior a
la projecció per als mitjans que no considera el
seu film, l’adaptació de la novel·la de José Sa-
ramago Assaig sobre la ceguesa, «el millor per
obrir un festival».

ca, del món que li ha tocat viure.» En
el jurat l’acompanyen Marjane Sa-
trapi, els directors Alfonso Cuarón,
Sergio Castellitto, Rachid Boucha-
reb, Apichatpong Weerasethakul, i
les actrius Natalie Portman, Alejan-
dra María Lara i Jeanne Bali-
bar. / CHRISTOPHE KARABA / EFE

El Teatre Nacional
de Marionetes de
Praga versiona
Mozart a la Bisbal
● La Bisbal d’Empordà. El
Teatre Nacional de Ma-
rionetes de Praga, una
referència internacio-
nal en el seu gènere,
oferirà avui la seva pe-
culiar interpretació de
l’òpera Don Giovanni,
de Mozart, al Teatre
Mundial de la Bisbal
(21 h). La representa-
ció, inscrita en la pro-
gramació de la Xarxa
de Músiques a Catalu-
nya, permetrà admirar
la gran complexitat que
suposa per a l’actor la
manipulació de titelles
al mateix temps que
canta òpera, i a càrrec
d’una companyia com
la txeca, especialitzada
en aquest tipus d’adap-
tacions del gran reper-
tori clàssic. / EL PUNT

La Perla per la
Dansa uneix a
La Mercè paraula
i moviment
● Girona. Natàlia Espi-
net i Magdalena Gar-
zón són les autores i ba-
llarines de Vinc assede-
gada de paisatge, l’es-
pectacle que La Perla
per la Dansa presenta
avui a l’Auditori de La
Mercè (21 h). La coreo-
grafia, encara en procés
de creació, enllaça veu i
moviment a partir de
poemes de Joan Vinyo-
li, Gabriel Ferrater, Se-
bastià Sansó o la matei-
xa Espinet per oferir,
segons les autores, «tra-
jectes de lectura i de vi-
da» recorrent al desig i
la memòria. L’entrada
costa 3 euros. / EL PUNT

77 autors aspiren
al premi Sant
Joan de novel·la
● Barcelona. El premi
Sant Joan convocat per
l’Obra Social Caixa Sa-
badell ha rebut 77 origi-
nals, 49 més que en
l’edició anterior, que va
quedar deserta. La do-
tació ha augmentat i ha
passat de 40.000 a
60.000 euros, exempts
de retenció fiscal i a
banda dels drets d’au-
tor. Hi participen 64 no-
vel·les, 6 dietaris, 2 lli-
bres de viatges, 3 narra-
cions i 2 obres d’altres
tipus en prosa. El premi
es lliurarà al juny a Sa-
badell i el llibre el pu-
blicarà Edicions 62 la
tardor vinent. / EL PUNT

● L’Arxiu Municipal de
Palamós ha restaurat el
pergamí pel qual el rei Pe-
re III El Cerimoniós va
concedir als palamosins,
l’any 1358, el dret d’esco-
llir jurats i consellers. La
restauració d’aquest privi-
legi, de l’atorgament del
qual es compleixen ara els
650 anys, ha servit perquè
l’àrea de Cultura i Patri-
moni de l’Ajuntament
promogui el cicle de con-

ferències Palamós, vila
medieval, amb l’objectiu
de divulgar els documents
històrics del municipi
d’entre els segles XI i XIV
que custodia l’arxiu i els
treballs que hi han dedicat
els historiadors. El cicle,
que també inclourà una vi-
sita guiada al castell de Vi-
la-romà, el dissabte 31 de
maig, es complementarà
amb l’edició d’una carpeta
facsímil del pergamí del
privilegi, que es distribui-

rà de manera gratuïta per
donar a conèixer el treball
de l’arxiu. El cicle comen-
ça demà amb la presenta-
ció del pergamí a càrrec de
l’especialista en paleogra-
fia Sílvia Mancebo i la
conferència de l’historia-
dor Pere Ortí sobre Les vi-
les catalanes. A l’acte de
presentació de les activi-
tats hi van assistir, ahir,
l’alcaldessa, M. Teresa
Ferrés, i la regidora de
Cultura, Gràcia Artigas.

EL PUNT / Palamós

Palamós celebra els 650 anys del
seu privilegi d’escollir consellers

M. Teresa Ferrés i Gràcia Artigas, amb el cartell. / EL PUNT


