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CINEMA

‘Mandela’, oportunisme o tribut?

dels Oscars. La pel·lícula, que va es-
tar desenvolupant-se durant més de
quinze anys i que va dirigir final-
ment Justin Chadwick, ha rebut crí-
tiques molt desiguals. Així i tot, és
un dels contrendents més proba-
bles en les categories de millor ac-
tor, millor actriu de repartiment i
millor cançó, Ordinary love, dels U2.

“Els votants només tenen temps
per veure algunes de les pel·lícules”,
revela Scott Feinberg, l’expert en
els Oscars de The Hollywood Repor-
ter. “En aquest sentit, la mort de
Mandela segurament ajudarà la
pel·lícula, perquè els membres de
l’Acadèmia estaran més motivats a
veure-la. S’intentarà argumentar
que votar per Mandela: del mite a
l’home és votar per Mandela. No dic
que sigui legítim, però estic segur es
farà servir l’argument”, diu Fein-
berg. Els historiadors de cinema no
recorden cap coincidència luctuosa
tan exacta. “Res, no em ve absoluta-
ment res semblant al cap”, diu l’au-
tor i crític Leonard Maltin. L’exem-
ple més pròxim que alguns histori-
adors han assenyalat és la mort de
Ray Charles uns mesos abans de
l’estrena de Ray, el 2004.

A la corda fluixa
Els comentaris sarcàstics sobre la
coincidència de la mort de Mandela
i l’estrena de Mandela: del mite a
l’home van començar a circular im-
mediatament a Hollywood, on els
instints publicitaris de Weinstein

són tan admirats com menyspre-
ats. Un senyal de la corda fluixa
per la qual es mou el productor és
la petita polèmica que va esclatar
a Twitter quan el blogaire Nikki
Finke va tuitejar un comentari
que vinculava la mort de Mande-
la amb la pel·lícula.

Fonts de Hollywood han es-
peculat fins i tot que Weinstein
va comprar els drets de Mande-
la: del mite a l’home al febrer per-
què, en part, va veure-ho com
una oportunitat pel delicat estat
de salut de Mandela. “No, de cap
manera”, assegura un portaveu
de Weinstein. “Ens vam enamo-
rar de la pel·lícula en veure les
imatges”, diu.

El director, Justin Chadwick,
afirma que la mort de Mandela
no canviarà el pla de màrqueting
del llançament de la pel·lícula.
Chadwick s’ha plantejat la possi-
bilitat d’afegir unes paraules al fi-
nal del film en commemoració de
la mort del protagonista, però
s’inclina més per deixar-la com
està. “La pel·lícula ret homenat-
ge al seu llegat, així que ja està bé
com és”, afirma el director.

Poc després de la mort de
Mandela, va preguntar a la Zindi,
una de les filles del líder sud-afri-
cà: “I ara què fem?” I ella va con-
testar-li: “Estar orgullós del film
que has fet i seguir compartint-lo
amb el món. És el que el meu pa-
re hauria volgut”.e

Idris Elba protagonitza Mandela: del mite a l’home, biografia de Nelson Mandela que
s’estrenarà als nostres cinemes el 17 de gener. WARNER

La mort del líder sud-africà dispara les expectatives del seu film biogràfic
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El productor Harvey We-
instein és un mestre fent
servir la publicitat per
crear expectació al vol-
tant de les seves pel·lícu-

les, tant si això significa crear con-
trovèrsia com apuntar-se a una ten-
dència cultural. Però aquesta vega-
da la publicitat li ha vingut donada.

La recent mort de Nelson Man-
dela ha coincidit amb el llançament
del film biogràfic distribuït per We-
instein Mandela: del mite a l’home.
La pel·lícula feia la seva première a
Londres –a la qual van assistir du-
es de les filles de Mandela– quan les
agències de notícies informaven de
la mort de Mandela. I als Estats
Units, alguns votants de l’Acadèmia
de Hollywood van trobar a la seva
bústia el mateix dia del decés un so-
bre amb el DVD de la pel·lícula. Un
dia després de la mort de Mandela el
film va estrenar-se als Estats Units
en quatre cinemes, i aquest Nadal
s’expandirà a escala nacional, des-
prés d’una gran campanya publici-
tària i anuncis a la televisió.

I tanmateix, tot i l’oportunisme
de la mort de Mandela de cara a la
promoció del film, tot plegat ha
complicat els plans de Weinstein
per promocionar-lo, tant de cara als
Oscars com de cara la taquilla. Fa-
mós per la seva falta de subtilesa,
ara el productor està obligat a cami-
nar per una línia molt prima: fer
créixer la inversió sense que sem-
bli que intenta fer caixa gràcies a la
mort d’una figura històrica tan esti-
mada. Des de la mort de Mandela,
Weinstein ha rebutjat les peticions
dels propietaris de sales per accele-
rar el llançament de la pel·lícula. En
un correu electrònic, Weinstein
afirma: “El nostre pla de llançament
no ha canviat des que al març vam fi-
xar la data d’estrena”.

Un impuls als Oscars
Mandela: del mite a l’home és tan
sols l’última d’una sèrie de pel·lícu-
les que exploren la vida i la carrera
de Mandela. Basada en l’autobio-
grafia del líder sud-africà i protago-
nitzada per Idris Elba, la cinta in-
tenta diferenciar-se de projectes
anteriors incloent alguns compor-
taments inicials no gaire positius de
Mandela. Naomie Harris interpre-
ta l’exdona de Mandela, Winnie.

De moment, sembla que el sobtat
interès global per la vida de Mande-
la ja està ajudant la producció de
Weinstein a la taquilla. El portal on-
line d’entrades Fandango.com reve-
la que la venda anticipada es va ac-
celerar immediatament després de
la mort de l’expresident sud-africà.
L’expectació també pot donar a la
pel·lícula un impuls en la carrera

OPINIÓ

Senyor Zolotarev,
per què no porta

els russos
al TNC?

SANTI FONDEVILA

● Teatre rus. Els russos ja no vé-
nen a Barcelona només a comprar
a les botigues del passeig de Gràcia.
Porten també el seu teatre. I hem
passat del Que vénen els russos! al
Bienvenido Mr... Zolotarev. La set-
mana passada la companyia del Te-
atre Vakhtangov va presentar al Pa-
lau de Congressos un Oncle Vània
d’un dels seus directors estrella, el
lituà Rimas Tuminas. Segons el pro-
motor rus Serguei Zolotarev va ser
una prova per a futures vetllades
culturals en la línia que segueixen
les companyies russes en altres ciu-
tats europees com Londres.

● Un mecenes per al TNC. Però
per què a l’inanimat Palau de Con-
gressos? Zolotarev diu que llogar un
teatre és car i que amb el Palau de
Congressos hi té mà. La segona afir-
mació potser sí que és certa, però la
primera raó és estranya. Una cosa
rara, que diria Da Ponte. Hem pen-
sat, doncs, que com que el Teatre
Nacional de Catalunya no té progra-
mació internacional per falta de di-
ners, els hauria agradat (amb per-
mís del director, Xavier Albertí)
acollir aquest Oncle Vània de
Txékhov. Tenint en compte que el
Palau de Congressos no és un teatre
i que cal invertir per convertir-lo en
alguna cosa que s’hi assembli, i que
aquesta companyia quan actua a
Londres o París ho fa en teatres de
debò, què passa a Barcelona? ¿Nin-
gú n’estava al cas? ¿Hi ha hagut con-
tactes? No han reeixit? Jo li diria al
promotor rus que parlés amb el
TNC i el Lliure, que si vol fer de me-
cenes l’acolliran amb els braços
oberts. Serà millor per a tothom i el
seu propòsit quedarà més ben pre-
sentat. Més elegant. Senyor Zolota-
rev, compra la idea?

● Un teatre amb repertori. La
presència de la companyia russa ens
va aproximar la seva manera de fer
teatre, però també ens serveix per
mirar què significa un teatre estatal
a la Rússia de Putin. Doncs el teatre
estatal Vakhtangov ha complert no-
ranta anys i a la seva web veiem que
té una programació àmplia, diver-
sa i, sobretot, amb diversos títols ca-
da setmana, que van des d’un musi-
cal sobre Anna Karènina i el clàssic
Cyrano de Bergerac (28 de desem-
bre) fins a una creació del gran Iu-
ri Liubímov sobre l’obra de Dosto-
ievski Crim i càstig (5 de gener), el
musical Mademoiselle Nitouche (25
de desembre) o Sis personatges a la
recerca d’autor, de Pirandello (26 de
desembre).e

El traspunt

Expectació
Les sales van
demanar als
productors
accelerar
l’estrena
de la pel·lícula

Oscars
La mort de
Mandela és
un impuls per
al film de cara
als premis de
l’Acadèmia


