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CULTURES 

a 46 edició del Festival
de Cinema Fantàstic
de Sitges s’ha tancat
amb un palmarès que

reconeix substancialment les mi-
rades diferents i distingides a un gè-
nere que segueix despertant les
passions més militants. El Premi a
la Millor Pel·lícula de la Secció Ofi-
cial va recaure en Boorgman, un
thriller impregnat d’humor negre i
d’una visió convenientment aguda
i perversa de l’ésser humà. El seu
autor, el neerlandès Alex van War-
merdam, també va ser mereixedor
de La Màquina del temps.

Un dels altres títols importants,
justament valorat, va ser Only Lo-
vers Left Alive, que va aconseguir el
Premi Especial del Jurat. El seu di-
rector, Jim Jarmush, s’erigeix en
una de les veus més genuïnes, co-
herents  i potents que ha donat el
cinema nord-americà en els darrers
trenta anys. L’autor de perles com
Extraños en el paraíso i Bajo el
peso de la ley ha efectuat una ope-
ració artística similar a la que va fer
amb el seu memorable Dead Man.
El mestre insubornable ha tornat a
agafar un gènere clàssic –el terror,
aquest cop– per despullar-lo dels
seus estereotips i conduir-lo cap a
una dimensió creativa tan nova
com estimulant. 

Only Lovers Left Alive retrata
uns vampirs sensibles i cultes, però
l’anècdota argumental és mínima:
l’interès del cineasta resideix a sub-
mergir-nos en una atmosfera ex-
traordinàriament melancòlica, ro-
màntica i sensitiva. Una joia de
molts quirats, que desconcertà tot-
hom que esperava veure una altra
recreació, més o menys conven-
cional, d’una de les icones del ci-
nema fantàstic.

El Méliès d’Argent, que reco-
neix la millor obra europea, va
premiar Enemy, una coproducció
hispanocanadenca que està pre-
destinada a ser un dels  films més
comentats i admirats de l’any. De-
nis Villeneuve –el seu Prisioneros
s’ha estrenat recentment a les pan-
talles– aconsegueix inquietar-nos
i pertorbar-nos amb un thriller ob-
sessiu i claustrofòbic que recull
l’essència del millor Polanski. Una
brillant adaptació de L’home du-
plicat, de José Saramago, que cul-
mina de forma sorprenent i im-
pactant.

Propostes incisives
La secció paral·lela de Noves visions
va seguir proporcionant un grapat
de propostes incisives i heterodo-
xes, que difícilment trobaran un es-
pai en el circuit comercial.  Un
dels títols més esperats –guanyador

del Premi Especial del Jurat– va ser
Gente en sitios, nou llargmetratge
escrit i realitzat per Juan Cavesta-
ny, un dels franctiradors més sug-
gestius del nou cinema espanyol. El
director independent observa la
quotidianitat amb un esperit mis-
teriós tan xocant i delirant com
analític. Una successió irregular,
evocadora i atrevida d’esquetxos,
inspirada en Kafka i el teatre de l’ab-
surd, que es beneficia de la gene-
rosa col·laboració d’alguns dels in-
tèrprets més coneguts del panora-
ma peninsular.

Al mateix apartat també va des-
tacar un projecte tan singular com
3 x 3D. La commemoració del
2.000 aniversari de la ciutat portu-
guesa de Guimaraes és l’excusa
perquè dos realitzadors consagrats
–l’anglès Peter Greenaway i el fran-
cès Jean-Luc Godard– i un altre de

desconegut –el portuguès Edgar
Pera– reflexionin, amb enfoca-
ments radicalment diferents,  sobre
el poder vigent del cinema i l’ús ver-
taderament expressiu del 3D. El re-
sultat final és fascinant i imposant.

Homenatge a Takashi Miike
D’altra banda, un dels esdeveni-
ments d’enguany ha estat l’home-
natge a Takashi Miike, un dels ídols
de la parròquia de Sitges i un dels
més sovintejats per aquest certa-
men en els últims temps. L’autor ja-
ponès va recollir el premi honorí-
fic i va comprovar novament que té
una legió fidel d’entusiastes. Es va
revisar una de les seves cintes més
populars –la brutal Audition– i vam
confirmar, amb pel·lícules tan di-
ferents com Shangri-la –una faula
costumista– i The City of Lost Souls
–un thriller romàntic– que som
davant d’un realitzador eclèctic i vi-
brant que porta el cinema a les ve-
nes: cadascuna de les seves obres
és un veritable festí.

Hi hagut alguna decepció a Sit-
ges 2013, però al balanç final pre-
domina el feliç maridatge del ves-
sant més cridaner i festiu del gè-
nere, i un enfocament, obert a les
tendències menys complaents, que
es mou dins les coordenades del ci-
nema d’autor.
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Noves mirades fantàstiques
El Festival de Sitges combina el vessant més cridaner i festiu del

gènere amb un enfocament obert a tendències menys complaents


T’ESTIMO, ETS PERFECTE,
JA ET CANVIARÉ
� LLOC:  Sala Gran del teatre Kursaal
(Manresa) � DIEs:  19 i 20 d’octubre.
Direcció: Elisenda Roca.  Direcció

musical: Andreu Gallén.  Coreografia:
Joan Maria Segura. Intèrprets: Mercè
Martínez, Muntsa Rius, Ivan Labanda i Jordi
Llordella. Músics: Andreu Gallén (piano)
i Víctor Pérez (violí).

na reposició ben trobada
i encertada. Anys després
de l’estrena en català del

musical de Joe di Pietro i Jimmy Ro-
berts, T’estimo, ets perfecte... ja et can-
viaré ha passat aquest cap de set-
mana pel teatre Kursaal de Manre-
sa sota la direcció d’Elisenda Roca.

Les interioritats del món de la pa-
rella, els primers contactes, les pri-
meres impressions, casaments, pa-
ternitats, la vellesa... donen cos a un
muntatge fresc, divertit, a ritme
d’unes atractives i ben resoltes pe-
ces musicals amb quatre intèrprets
que, a ritme frenètic, van donant
vida a la llarga i divertida galeria de
personatges del musical.

Una posada en escena simple i
eficaç on la mínima expressió es-
cènica és resolta amb rapidesa per

donar total atenció i pes als intèr-
prets, en una amalgama de situa-
cions ben trobades i resoltes, prin-
cipalment, amb humor i enginy,
properes a l’espectador. Cadascun
dels intèrprets (Mercè Martínez,
Muntsa Rius, Ivan Labanda i Jordi
Llordella) va desgranant la seva
particular galeria de personatges i,
malgrat que es basin en prototipus
arquetípics, certament enganxen i
conviden a encomanar-se de la vi-
talitat i energia que des de l’escenari
es desprèn. Un treball coral ben exe-
cutat i arrodonit per les interpreta-
cions musicals, acompanyades per
Andreu Gallén al piano i Víctor Pé-
rez al violí.

T’estimo, ets perfecte... ja et can-
viaré s’assumeix com un repte ben
resolt i, malgrat que es tracta d’una
reposició, torna amb la mateixa
força i interès que la primera vega-
da que es va presentar. La feina ha
estat ben feta, resolta i assumida i el
conjunt escènic esdevé gratificant.
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INTERIORITATS EN PARELLA
QUE ENCOMANEN VITALITAT

El Kursaal ha acollit tres funcions d’un musical que ha tornat
amb la mateixa força que el primer cop que es va presentar

ESPRIU!
� LLOC:  Sala Petita del teatre Kursaal
(Manresa) � DIA:  dijous, 17 d’octubre.
Direcció: Oriol Broggi. Intèrprets:

Oriol Broggi, Clara Segura i Màrcia Cisteró.
Guitarra: Marc Serra.

a programació de la Sala
Petita del teatre Kursaal de
Manresa acollia dijous l’es-

trena d’Espriu!, el darrer muntatge
de La Perla 29 amb direcció del seu
cap visible, Oriol Broggi. El director
es reserva una petita parcel·la a
escena, juntament amb les actrius
Màrcia Cisteró i Clara Segura, i són
acompanyats a la guitarra per Marc
Serra. Tots quatre desgranen a Es-
priu! íntimament, però poderosa al-
gunes de les peces literàries de l’ar-
tífex de Sinera, Salvador Espriu.

Espriu! esdevé un muntatge ín-

timament elegant i solvent i esta-
bleix una especial connexió entre
cadascun dels textos escollits amb
total encert que són un in crescen-
do d’intensitat a mesura que es va
desenvolupant la lectura dramatit-
zada dels textos.

Encert total amb Primera histò-
ria d’Esther, que enceta el muntat-
ge i dóna el tret de sortida al des-
plegament del particular ventall
de l’obra d’Espriu. Inevitable, i re-
iterant la bona tria, la intensitat del
moment escènic que aporta Escol-
ta Sepharad, de La pell de brau. Són
moments d’intensitat diàfana i
apassionada que donen pas a mo-
ments més íntims, acollidors. Les
tres veus, Broggi, Segura i Cisteró, es-
devenen l’afinat instrument que
dóna cos i vida a cadascuna de les
peces que acaben amb el cant He
mirat aquesta terra. La petita mos-
tra es tanca amb una extensió més
de la bona amalgama i entesa del
conjunt global del muntatge.

Espriu! és una mostra oberta de
la devoció i la passió per la parau-
la escrita, en aquest cas, la del poe-
ta de Sinera.
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PASSIÓ PER LA PARAULA

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

El casament, una fita en parella

IMATGE PROMOCIONAL

«Boorgman», thriller d’humor
negre amb una perversa visió
de l’ésser humà, va ser
premiat com a millor pel·lícula 

Va ser justament valorat
«Only Lovers Left Alive», film
en què Jim Jarmush despulla
d’estereotips el terror

EASYPRESS

The other side, el curt rodat a Mura amb un iPhone5 (vegeu Regió7
del 13 d’octubre), ha estat el guanyador de Phonetastic, la secció del
Festival de Sitges que, per primer cop, seleccionava treballs filmats amb
telèfon mòbil. La història de terror dirigida per Conrad Mess (Saragossa,
1974) a partir d’un relat de Marina Gómez (Barcelona, 1973) va tenir la
complicitat dels habitants del poble bagenc durant el rodatge.



El curt rodat a Mura guanya la secció Phonetastic


