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Dues produccions
catalanes a Berlín
La peruana establerta a Barcelona
Claudia Llosa va triomfar a la Ber-
linale del 2009 amb La teta asusta-
da. Ara torna a competir per l’Ós
d’Or amb No llores, vuela, una co-
producció catalana amb reparti-
ment internacional (Jennifer Con-
nelly i Cillian Murphy) sobre dues
vides marcades per un accident. I
a la secció Culinary Cinema s’es-
trenarà el documental de Franc
Aleu El somni, que s’endinsa en les
interioritats de la fusió gastronò-
mica i operística que els germans
Roca van fer el maig passat a l’Arts
Santa Mònica.
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64è FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BERLÍN

La Berlinale no s’acaba amb George Clooney

La Berlinale engega una nova edi-
ció, amb George Clooney com a gran
reclam. Richard Linklater, Wes An-
derson, Martin Scorsese i Alain
Resnais presentaran films nous en
el primer gran festival de l’any.

taca el thriller criminal Black coal,
thin ice, de Diao Yinan. I dos vete-
rans presentaran nova obra: Alain
Resnais Aimer, boire et chanter i Yo-
ji Yamada The little house.

Seydoux i Dunst, a la catifa
Fora de competició, Berlín acollirà
films ideals per escalfar la catifa ver-
mella. Un és la nova versió de La be-
lla i la bèstia realitzada per Chris-
tophe Gans, amb Léa Seydoux i Vin-
cent Cassel. Un altre és The two fa-
ces of January, una adaptació de
Patricia Highsmith dirigida per
Hossein Amini –guionista de Drive–
que té com a protagonistes Viggo
Mortensen i Kirsten Dunst. Les sec-
cions paral·leles també amaguen jo-
ies: a Forum es podrà veure Snowpi-
ercer, el salt a Hollywood de Bong

Joon-Ho (The host), que ha batut rè-
cords de taquilla a Corea, i a Gene-
ration 14Plus s’estrenarà el musical
God help the girl, l’opera prima de
Stuart Murdoch, el cantant del grup
escocès de pop Belle & Sebastian.

L’apartat de documental estarà
ben assortit: Martin Scorsese pre-
sentarà un film sobre la revista The
New York Review of Books; Michel
Gondry, l’entrevista animada amb
Noam Chomsky Is the man who is
tall happy?, i Nick Cave serà el pro-
tagonista de 20.000 days on earth.

Dues curiositats: Berlín acollirà
l’estrena dels dos primers episodis
de la segona temporada de la sèrie
House of cards i una projecció no ap-
ta per a menors: la versió sense cen-
surar del Nymphomaniac de Lars
von Trier.e

XAVI SERRA

BARCELONA. Si l’any passat, a punt
de començar el festival de cinema, a
Berlín no es parlava d’altra cosa que
de la presència de George Clooney a
la ciutat per filmar el seu nou treball
com a director, The monuments
men, ara que torna per a la premiè-
re del film l’expectació s’ha disparat.
“L’hauríem de tenir en plantilla”,
ironitzava fa uns dies el director de
la Berlinale, Dieter Kosslick, sobre
el gran reclam mediàtic de l’edició
que arrenca avui. Però tot i el gan-
xo de l’estrella i l’interès que provo-
ca el film sobre la lluita d’un esqua-
dró de conservadors d’art per salvar
l’art europeu de les mans dels nazis,
la programació d’aquesta edició és
una de les que més mengera cinèfi-
la fa venir dels últims anys.

Dos pesos pesants de l’indie
nord-americà comparteixen prota-
gonisme amb Clooney: Wes Ander-
son, que trasllada el seu univers tra-
gicòmic a l’Hongria d’entreguerres
en la inaugural The Grand Budapest
Hotel, i Richard Linklater, que un
any després d’Abans del capvespre
torna a Berlín amb Boyhood, un dra-
ma familiar que ha filmat al llarg de
12 anys amb un petit càsting: Ethan
Hawke, Patricia Arquette i un Ellar
Coltrane que va començar el rodat-
ge amb 6 anys i l’ha acabat amb 17.

A més de l’habitual representació
del cinema alemany, la competició
planteja una aposta important per a
cinematografies emergents. De
l’Amèrica Llatina arriba La tercera
orilla, el nou treball d’una protegi-
da de Scorsese, l’argentina Celina
Murga. La Xina hi estarà present
amb tres films, entre els quals des-

Alain Resnais, Wes Anderson, Richard Linklater i Martin Scorsese participaran en el festival alemany

01. Matt Damon
i George
Clooney a The
monuments
men. 02. The
Grand Budapest
Hotel, de Wes
Anderson.
03. Jennifer
Connelly a No
llores, vuela, de
Claudia Llosa.
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ARTS ESCÈNIQUES

‘Recortes’, “teatre urgent
i de resistència” al Lliure

o més combatiu que els seus perso-
natges: “És teatre urgent i de resis-
tència, hi ha una cosa que no ens po-
den prendre, que és l’alegria i la pas-
sió –explica–. Els personatges de
Recortes no es queixen, sinó que
lluiten. I aquesta és la nostra pro-
posta, continuar lluitant, perquè la
queixa també és còmplice de tot el
que està passant”.

Gallardo confessa que es va ena-
morar del personatge de la Rosario
tan bon punt va llegir el text que li va
passar Barroso a través del mòbil:
“No podia deixar de llegir-lo”. L’ac-
triu va ser molt crítica amb la políti-
ca del govern espanyol, que deixa les
persones dependents sense recur-

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. La Rosario (Nuria Ga-
llardo) és la mare d’una noia disca-
pacitada. El José (Alberto San Juan)
pateix una malaltia mental. Les re-
tallades els han deixat en una situ-
ació desesperada. En una societat
com l’actual, aparentment són els
més vulnerables. Però ells no es
queixen, sinó que trien l’acció. Plan-
ten cara i ofereixen solucions alter-
natives. Aquests són els protagonis-
tes –el tercer és el públic– de Recor-
tes, l’obra que es pot veure, des
d’avui i fins diumenge, al Teatre
Lliure de Gràcia. El director del
muntatge, Mariano Barroso, és tan

sos o intenta privatitzar la sanitat.
“Què ha passat amb tot el que s’ha
destruït?”, es pregunta. I afegeix:
“Els humans som els únics que ens
entrebanquem dues vegades amb la
mateixa pedra, i continuarem en-
trebancant-nos-hi fins que ens tre-
guin la pedra”.

Recortes és la unió de dues peces
teatrals: Hi Vis, de Clara Brennan, el
monòleg indignat i enèrgic de la Ro-
sario, i Fragile, de David Greig, la
peça protagonitzada per Alberto
San Juan. Totes dues provenen del
moviment alternatiu britànic The-
atre Uncut. Els actors i directors an-
glesos van reaccionar el 2010 a la
política econòmica del primer mi-
nistre, David Cameron, produint
breus peces teatrals de denúncia,
lliures de drets, que interpretaven
per tot el país. Recortes es va estre-
nar a la sala Cuarta Pared de Madrid
el març passat.e

Alberto San Juan és el José, un malalt mental que
planta cara quan tanca el centre de salut. ANTONIO CASTRO


