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El cine s’ha colat amb for-
ça al Temporada Alta de
Girona. Cinema pur
(l’estrena de l’última
pel·lícula d’Albert Ser-

ra, Història de la meva mort) o cine-
ma amb un llenguatge que conta-
mina, matisa, enriqueix, qüestio-
na, revoluciona, reinventa o multi-
plica el llenguatge teatral. Dissabte
se’n va presentar un impactant pri-
mer exemple: Julia, versió de
l’obra de Strindberg de la brasile-
ra Christiane Jatahy. L’autora i di-
rectora adapta el drama a la reali-
tat social del seu país i se centra en
el més essencial de la relació d’una
pobra nena rica i el seu criat. De-
sig i insatisfacció sense les pregun-

Anàlisi

Tòtems
Spielberg,
Coppola i
Lucas parlen
de John Millius
al documental
‘Millius’

Crònica

XAVI SERRA
SITGES

En quin moment l’home-
natge al cinema exploit
es confon amb la seva re-
petició? Machete va néi-
xer com a personatge en

un dels falsos tràilers inclosos en el
projecte Grindhouse de Robert Ro-
driguez i Quentin Tarantino, el re-
ciclatge lúdic i postmodern del cine-
ma de sèrie B dels anys 70 que cele-
braven els films Planet Terror i De-
ath proof. Dos anys després,
Rodriguez va invertir la lògica del
cinema i va rodar una pel·lícula a
partir d’aquell tràiler inventat: Ma-
chete (2010) era un festival de des-
membraments i bajanades, una far-
sa autoparòdica i caricaturesca que
s’inventava el gènere mexploitation
i, de retruc, funcionava com a caixa
de ressonància de la política d’im-
migració nord-americana.

Ahir el Festival de Sitges va pre-
sentar la seqüela del film, Machete
kills, que recupera l’indestructible

ARTS ESCÈNIQUES

El cinema revoluciona el teatre al Temporada Alta
tes que es fan a la Vella Europa i
que han sotmès Julia a una sobre-
exposició analítica.

D’alguna manera Jatahy parteix
d’aquella explotació intel·lectual
per utilitzar La senyoreta Júlia com
a plataforma per endinsar-se –en un
inici– en altres reflexions sobre com
construir una ficció. En aquest pri-
mercapítolésquanelcinemacompe-
teix amb el teatre, en una juxtaposi-
ció de relats i tècniques, amb la dis-
tànciaquegeneradeixarelsarditsala
vista, amb desajustaments intencio-
natsderàcord,multiplicantelspunts
de vista.

Aleshores –després d’una escena
encrisi–aquestplantejamentpassaa
un segon pla per situar a l’eix del
muntatge la relació conflictiva que
s’estableix entre personatge i intèr-
pret.Jatahyproposalarebel·lió:lare-
sistència de l’actriu protagonista a
acompanyar la Júlia en el seu tràgic
destí. Un manifest sobre la creació
impossible sense l’entrega absoluta
dels seus intèrprets: el ferm Rodrigo
dos Santos i la irresistible Julia Ber-
nat. Ells a l’escenari perseguits per

Jatahy ha
escollit el
Temporada
Alta de Girona
per a l’estrena
europea de la
seva última
creació, Julia.
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una càmera. I, només a la pantalla,
Tatiana Tiburcio, una fera en estat
d’alerta.

Tan sols un dia abans, el festival
havia impressionat el públic del Te-
atre Municipal de Girona amb la co-
producció del Piccolo Teatro de Mi-
là i el Teatri Uniti de Nàpols de Le vo-
ci di dentro d’Eduardo De Filippo.
Obra tragicòmica, producte de la ur-
gència i la necessitat. La que imposa-
valaItàliaembrutidaperlapostguer-
railesdifícilscircumstànciesquepa-
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Rodriguez s’encalla
en la paròdia ‘tex-mex’

de ‘Machete kills’

antiheroi mexicà –Danny Trejo, a
qui cada vegada pesen més els anys–
en una història tan grillada com
l’anterior en què els secundaris
–Charlie Sheen, Lady Gaga, Sofia
Vergara i Mel Gibson– tornen a ro-
bar protagonisme a un Machete
igual d’eixut de paraules i tallat a
l’antiga (“Machete no tuiteja”, afir-
ma en un dels diàlegs més divertits).
Però de tan repetir-lo, l’acudit de
veure el madur Danny Trejo con-
vertit en superheroi venjatiu ja va
perdre la gràcia fa temps. Sense la
càrrega política de la primera part,
la pel·lícula es limita a repetir la fór-
mula, reclutar noves cares i, en re-
sum, explotar les troballes de la pri-
mera part sense èxit. Machete kills
ja no és un homenatge al gènere ex-
ploit, sinó un exploit de manual.

‘Passion’, un deliri magistral
A principis dels anys 70, Pino Do-
naggio, un cantant melòdic italià
que havia venut milions de discos
–fins i tot Elvis Presley va versionar-
lo– va rebre la inesperada proposta
d’escriure la banda sonora d’un film
de terror de Nicholas Roeg, Don’t
look back. Saludat com el nou Ber-
nard Herrmann per la crítica, Bri-
an De Palma el va reclutar per es-
criure la banda sonora de Carrie, en
principi prevista per a Herrmann,

però que va morir abans de poder-
se’n encarregar. Carrie, doncs, va
ser la primera de les set bandes so-
nores que Donaggio escriuria per a
De Palma, i l’última ha sigut la de
Passion, l’últim film del director
d’Els intocables d’Eliot Ness. El ma-
teix compositor va encarregar-se de
presentar el film diumenge a la nit,
aprofitant el lliurament que li va fer
el festival d’una Màquina del
Temps, i va recordar els seus dies de
cantant pop entonant un parell de
versos davant del públic entregat
del Casino Prado. Després, la músi-
ca de Donaggio es desplegaria en el
thriller d’intrigues professionals i
sexuals que orquestra De Palma a
Passion, que en el tram final escla-
ta en un deliri en què la realitat i la
ficció convulsionen, conformant un

El compositor Pino Donaggio, guardonat amb la Màquina del Temps, firma la música de
dos films del festival: el remake Patrick i el retorn de Brian De Palma, Passion. EFE

exercici de cinema-artifici magis-
tral. Passion és una de les joies sen-
se distribució que rescata la secció
comissariada per l’Associació de
Crítics i Escriptors Cinematogrà-
fics, Seven Chances, que aquest any
celebra el seu vintè aniversari amb
una programació excepcional.

També és excepcional la nòmina
de convidats al documental Millius:
Steven Spielberg, Martin Scorsese,
Francis Ford Coppola, George Lu-
cas... L’excusa és reivindicar la figu-
ra del guionista d’Apocalypse now i
Harry el Brut, el cineasta mascle per
excel·lència, que com a director va
firmar el clàssic de culte El gran di-
mecres i l’èpica Conan el Bàrbar.
Una llàstima, però, que el film sigui
justament el que no era John Mi-
llius: sentimental i poca cosa.e

Sitges homenatja Pino Donaggio i recupera
la figura de John Millius en un documental

tialacompanyiadeDeFilippo.Escri-
taenuntempsrècord,posseeixlacla-
rividència onírica de l’escriptura au-
tomàtica. En cap altra obra de l’autor
napolità el somni s’apodera tant de la
realitat. Somiar per no tornar a la re-
alitat,somiarperreemplaçarlareali-
tat–finsaarribaraconfondre-la–,so-
miar per fer aflorar la realitat tapada
per la quotidianitat.

Austeritat formal i costumisme
ben entès per part d’una compa-
nyia que domina el to específic que
exigeix De Filippo. Al capdavant,
com a director i protagonista, Toni
Servillo. Ell és Albert Saporito,
amb els seus germans (un, Nicola,
ha renunciat a parlar davant la sor-
desa i el soroll eixordador del
món), exemples humans del fracàs.
Ell somia en un crim amb el detall
de la certesa. Un crim que inocula
a la seva família veïna amb vides
sense ombres. Però només serà su-
ficient el dubte perquè mostrin la
seva misèria compartida amb un
Albert aclaparat per la deshuma-
nització. Un mal que acabarà en-
trant a casa seva.e


