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OPINIÓ

La SGAE escolta
el sector després

de setze anys
de premis Max

SANTI FONDEVILA

● Ja era hora. La SGAE sempre ha
estat una caixa tancada d’on, sem-
bla, s’escapaven alguns diners i no-
més l’imputat Teddy Bautista en te-
nia la clau. La crisi no es va superar
amb Anton Reixa, i menys pel que fa
als premis Max. Ara, després de set-
ze edicions, la nova direcció diu que
s’ha netejat les orelles i que ha escol-
tat les reflexions dels implicats en
aquests premis d’arts escèniques.
Per això proposa un nou model per
corregir una obvietat preexistent
des dels inicis dels temps: les pro-
duccions teatrals, de dansa o de circ
no són reproduïbles mecànicament
–al contrari del cinema– i l’electo-
rat que votava, els membres de la
SGAE del sector, no tenien accés a
moltes de les obres, que es quedaven
sense cap oportunitat de guanyar
per simple ignorància. Sí, el model
era dolent. Era una còpia, i s’havia
dit per activa i per passiva que amb
això del teatre no funcionava.

● El nou model. S’acaba, doncs, la
votació universal. La SGAE ha deci-
dit crear tres jurats per fer la prese-
lecció: a Madrid, a Barcelona i un
tercer per a la resta d’autonomies.
Un altre jurat determinarà els fina-
listes per categories i un altre farà
l’elecció final del guanyadors. A to-
tes les comissions hi haurà, esclar,
almenys un membre del comitè or-
ganitzador. Diuen que als jurats hi
haurà persones representatives del
món de les arts escèniques. Espe-
rem que sigui així. Però com que la
SGAE és un món tancat, no sabem
fins a quin punt la decisió de qui són
els experts pot ser una mica desvi-
ada per amiguismes, interessos o in-
fluències diverses. I perdonin la sos-
pita. Crec que hi ha un sector profes-
sional dedicat a avaluar els especta-
cles, la crítica, i que, en la mesura
que la crítica hi sigui present, els
premis guanyaran en prestigi.

● Autors i llengües. La SGAE ho
aprofita també per convertir el tri-
ple premi de textos originals en basc,
gallec i català en un de sol, incloent-
hi el castellà. En el seu moment, la
maniobra de reconèixer les llengües
de l’Estat va ser un signe positiu. El
canvi podria significar un reconeixe-
ment de la cooficialitat de totes
aquestes llengües, però també la se-
va desqualificació: sempre li poden
donar el Max a la versió castellana
d’El crèdit! No seria el primer cop.
Tant de bo el premi fos sempre de
textos nous o inèdits, que no hi apa-
regui una obra re-re-reestrenada co-
ma candidata. No serà així, perquè hi
haurà un premi a l’autor revelació.

El traspunt

CINEMA

Sitges obre la veda dels xiulets

aplaudiments, el de Sitges va inver-
tir la tendència. Els espectadors del
festival català va encaixar millor el
gir fosc de Refn, la personalitat per-
versa i torturada del film i la seva
hipnòtica violència: les tres morts
de la cinta, de tan brutals, ni tan sols
van ser ovacionades com és norma
a Sitges. Però els que esperaven un
nou Drive ambientat a Tailàndia es
van quedar amb un bon pam de nas.

El públic va tenir menys compas-
sió amb L’étrange couleur des larmes
de ton corps, però és que els belgues
Forzani i Cattet tampoc en tenen
amb l’espectador: la cinta és un gran

deliri visual i sonor, una orgia
d’invencions que hissa la bande-
ra del neogiallo sota un volum ei-
xordador. Però en la seva deriva
radical cap a l’abstracció, el relat
de terror i paranoia del film s’aca-
ba desinflant. Una llàstima que no
duri 30 minuts menys.

Les poques notes lleugeres del
dia les van posar la comèdia Gen-
te en sitios, de Juan Cavestany, un
film d’esquetxos sota l’influx del
posthumor i l’absurd, i Hooked
up, l’efectista film de terror que
Pablo Larcuén ha rodat amb tres
iPhones a l’estil [REC].e

Pablo Larcuén ha presentat Hooked up, un film rodat amb iPhone. SUSANNA SÁEZ / EFE

Jornada de propostes de risc amb ‘Only God forgives’, de Winding Refn

David Lynch només medita:
“No en sé res, del cinema”

PAULA A. RUIZ

MADRID. “No en sé res, del cinema”.
Taxatiu, però amable, David Lynch
responia així sobre quina opinió li
mereix el cinema de l’Estat. Pot sem-
blar una boutade si tenim en comp-
te que el seu currículum inclou obres
capitals comVellut blau (1986) i Mul-
holland drive (2001), però no és el cas.
El cineasta va aterrar ahir a Madrid
convidat pel Festival Rizoma per
parlar gairebé exclusivament sobre
meditació transcendental. El certa-
men celebra, en l’edició actual, el
concepte trans i aquí, esclar, hi en-
tra la transcendència, segons Lynch.

“La meditació transcendental és
una clau que obre una porta amb un
gran tresor al darrere. I serveix per
a tots els éssers humans i és una be-
nedicció –va afirmar–. Et permet
arribar a la felicitat, l’entesa, la cre-
ativitat, l’amor, l’energia, la pau... I
la vida es torna millor, millor i mi-
llor”. En la seva presentació als mit-
jans, Lynch es va esplaiar sobre els
beneficis d’aquesta pràctica, inicia-
da fa més de 50 anys pel guru Maha-

rishi Mahesh Yogi (el mateix que va
il·luminar els Beatles), i la roda de
premsa semblava per moments una
conferència amb la qual seduir la
concurrència –i en té fins a tres pro-
gramades en el marc del festival–.
Això, i potser també buscar fons per
a la seva fundació, dedicada a la di-
fusió d’aquest tipus de meditació:
“La David Lynch Foundation pro-
porciona classes a qui vulgui. Els
mestres són també persones i han
de viure. Tots els diners recaptats
són per a ells”, ha explicat després
de ser preguntat sobre el tema.

Però, com afecta la meditació
transcendental en la creació artísti-
ca? “Com més feliç és un, més cre-
atiu es torna”, explicava un Lynch
serè i lluminós. I va ser quan va arri-
bar la pregunta pertinent: per què,
llavors, els seus films són tan inqui-
etants? “Això li causa molts proble-
mes, a la gent, perquè diuen que les
meves pel·lícules són molt fosques i
jo estic aquí parlant de la felicitat...
Però jo m’enamoro de les idees que
m’enamoro. Per mostrar el pati-
ment, no cal patir”, va defensar.

El cineasta
reconvertit
en guru de
la meditació
va participar
al festival
Rizoma de
Madrid. EFE

Violenta
El públic de
Sitges es va
dividir davant
la brutal ‘Only
God forgives’

Allunyat del cinema des de la
pel·lícula Inland Empire (2006), Da-
vid Lynch, no obstant, segueix tre-
ballant a la recerca de la idea perfec-
ta: “He escrit alguna cosa. Sóc feliç
amb la feina que he fet, però hi ha
coses que vull millorar. Res és per-
fecte en aquesta vida, i per aquest
motiu sempre estic animant-me a
fer coses. No sé exactament què se-
rà el següent que faré, però les idees
estan fluint”.e

Crònica

XAVI SERRA
SITGES

Quin dia. Coincidint amb
l’equador de Sitges, el
festival va apujar ahir les
apostes i va jugar-se el ti-
pus concentrant els

films més arriscats en la mateixa jor-
nada. Si dilluns va ser el dia en què tí-
tols petits sense rum-rum mediàtic
al darrere van donar la sorpresa, és a
dir, el dia de la magnífica incursió en
el canibalisme d’una família de
l’Amèrica profunda de We are what
we are i del trencaclosques de cièn-
cia-ficció minimalista de Coherence,
ahir va ser el dia en què pel·lícules
tan esperades com Only God forgi-
ves, A field in England, Wrong cops i
L’étrange couleur des larmes de ton
corps, unes propostes exigents i fins
i tot agressives amb l’espectador,
van obrir la veda dels xiulets, la di-
visió d’opinions i la polèmica. Uns
ingredients que, per cert, no poden
faltar en un festival de cinema que
vulgui ser alguna cosa més que un
aparador de pel·lícules.

El plat fort del dia era Only God
forgives, l’esperat retrobament en-
tre Ryan Gosling i Nicolas Winding
Refn, protagonista i director de Dri-
ve. Si el públic de Canes va rebre
l’estilitzat thriller criminal amb pre-
domini de xiulets i només alguns


