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Si tot surt com està previst, i
l’operació s’ha previst al mil·lí-
metre, un parell de tancs russos
es passejaran aquest mateix ma-
tí, cap a les deu, per la Croisette
de Canes. I amb ells hi aniran un
grapat d’estrelles musculades
–cada vegada menys, cada vega-
da menys!– del cinema d’acció
dels vuitanta.
És la guerra? Sí; però la guerra

com a promoció, com una broma
(pesada). Hi haurà Sylverter
Stallone, Arnold Schwarzeneg-
ger iMel Gibson, tres clàssics del
cinema testosterona. Als quals
s’afegeix Harrison Ford, que
s’apunta a totes. I Antonio Bande-
ras, per donar-hi exotisme. La in-
vasió té per objectiu vendre Los
mercenarios 3, que s’estrenarà a
l’agost. Diuen que la policia naci-
onal francesa els servirà d’escor-
ta. Potser per evitar que les estre-
lles s’animin i decideixin pren-
dre França.
Com tantes altres estrelles –ta-

lents en diuen per aquí– vénen a
Canes marcant el pas per vendre
les seves pel·lícules. Perquè això
és Canes. Un festival de gran ci-
nema, de vegades; la majoria. Pe-
rò també un mercat. On creixen
juntes, com deia en una de les se-
ves inoblidables cançons Anto-
nio Vega –tan recordat aquests
dies pel seu documental–, les
llavors de l’absurditat, aquesta in-
vasió de pacotilla, per exemple, i
la genialitat.
Dins del segon apartat, del que

que realment és important, el ca-
talà Jaime Rosales parla de la jo-
ventut espanyola d’ara mateix en
la seva nova pel·lícula, i això vol
dir desgraciadament que parla
d’una joventut amb un futur ne-
gre i sense horitzó. El film es diu
Hermosa juventud i es presenta,
també avui, dins de la secció pa-
ral·lela Una certa mirada, del fes-
tival de Canes.
És el retrat impressionista de

la Natalia i el Carlos. Dos joves
de Madrid. De barri, de raval, o

sigui, enmig de la seva cir-
cumstància. I això vol dir, en
aquest cas, enmig de l’atur ge-
neralitzat. No és un film espe-
rançat, no especialment en el
tram final. Potser per falta de
confiança, per part de Rosales,
en aquesta joventut que, d’altra
banda, fa el que pot al seu film.

Anar-se’n a Alemanya; aprendre
alemany (algun d’ells); amb for-
ça per lluitar, per intentar-ho,
almenys. Rosales atrapa, a Her-
mosa juventud la decepció en-
mig de l’atonia. Però un diria que
no va sobrat de confiança en
aquests joves sense futur que
retrata.

De tot això parla Hermosa ju-
ventud, i ho fa a la manera de Ro-
sales: poc convencional. Buscant
la veritat. Amb aires, per mo-
ments, d’improvisació. Som da-
vant d’una pel·lícula amb aires
de documental, doncs en bona
mesura es basa en les vivències
dels mateixos participants. El di-

rector d’Un tiro en la cabeza
(2008) i Sueño y silencio (2012),
redescobreix el gust per treballar
amb actors, com en el seu ex-
cel·lent i sorprenent debut que
va ser Les hores del dia (2003).
Dos elements fonamentals del

film de Rosales són, d’una banda,
Ingrid García-Johnson, com a
Natalia, sobre la qual pràctica-
ment descansa la pel·lícula. I de
l’altra, l’ús, de manera natural,
sense èmfasi, de les xarxes soci-
als. A lamanera de 10.000 km, Ro-
sales incloumoltes imatges de te-
lèfons i ordinadors, fetes pelsma-

teixos actors, i això concedeix a
Hermosa juventud un aire de pro-
ximitat i d’immediatesa.
Saint-Laurent, per part seva,

va resultar una altra aproxima-
ció –la segona– a la figura de l’es-
tilista que va ser Ives Saint-Lau-
rent, la icona de la moda a Fran-
ça. BertrandBonello, el seu direc-
tor, abandona la cronologia per
endinsar-se en l’esperit turmen-
tat del creador. Li interessa so-
bretot el context històric, els bo-
jos anys setanta principalment.
Del personatge, enmostra els dis-
senys; les festes, contínues, o al-
menys això sembla; on la droga
ocupa el centre de tot plegat. Les
crisis i els amors contrariats, que
ho són gairebé tots. Però sobre-
tot parla de la pèrduda de les fa-
cultats: Saint Laurent és un re-
trat de la decadència. Emocio-
nant per moments però tediós en
d’altres. El contrallum borrós
d’un creador en el seu món.c
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...i la nova entrega d’‘Els jocs de la fam’. L’oscaritzada Jennifer Lawrence, a Canes amb
l’elenc del nou film de la popular sèrie: Donald Sutherland i Liam Hemsworth, a la seva
dreta, i Sam Claflin, Josh Hutcherson i Julianne Moore a la seva esquerra
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‘HERMOSA JUVENTUD’

Jaime Rosales fa un
retrat desesperançat
de la joventut en el
film que presenta avui
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Trencanous

Intèrprets: Ballet de Moscou
Direcció: Timur Fayziev
Lloc i data: Tívoli (15/V/2014)

JOAQUIM NOGUERO

Com El llac dels cignes que va ofe-
rir aquesta companyia fa una set-
mana, el Trencanous és un altre
dels ballets de Petipà amb música
deTxaikovski que encara sedueix.
En el seu moment els dos títols
constituïen una autèntica ostenta-
ció de mitjans: tot el saber d’una
era del ballet i tots els recursos
que dominen els creadors al ser-
vei d’una elegància i un equilibri
clàssics, on pesavamés l’expressió

que el virtuosisme exhibicionista,
malgrat que exigien grans dots tèc-
nics en les variacions. Les coreo-
grafies de la festa del tercer acte
sónmolt esperades. Allà la memò-
ria compara, i el Ballet de Moscou
compleix –és difícil que no ho faci
una companyia russa–, però tam-
poc n’hi ha per llançar coets. En el
paper de Clara, Cristina Terentiev
és elegant i segura. Va complir en
el moment final de les piruetes i
doble pirueta amb fueté, però sen-
se esforçar-se a allargar-les. És im-
portant? Tampoc gaire quan, per
l’estètica juganera del primer acte
colorista on agafen importància
els autòmats de Drosselmeyer, la
peça és recomanable al públic fa-
miliar, amb titelles, clown, Arle-
quí i Colombina.c

Enviat especial

Ballet de Biarritz

Direcció i coreografia: Thierry
Malandain
Coreografies: Une dernière chan-
son / El amor brujo / Bolero
Lloc i data: Centre Cultural
Terrassa (16/V/2014)

JOAQUIM NOGUERO

Unprograma de tres coreografi-
es de ThierryMalandain amb el
Ballet de Biarritz va tancar di-
vendres la trentena temporada
de dansa del Centre Cultural
Terrassa, en la línia neoclàssica
d’escola francesa i de revisió
dramatúrgica del repertori que
caracteritzen el coreògraf. En la

seva última visita, Malandain
havia portat un Romeu i Julieta
amb moltes de les qualitats que
han tornat a convèncer el
públic: la frescor del plante-
jament, la fluïdesa amb què
connecta els passos, la força
coral del grup i la capacitat per
replantejar de zero la coreo-
grafia fins i tot en ballets molt
coneguts.
És d’agrair com ni El amor

brujo ni el difícilBolero remeten
als referents coneguts. Amb la
música de Falla, ThierryMalan-
dain renuncia a l’estilització fla-
menca, confronta amb encert el
pes dels blocs masculí i femení,
combina lirisme amb el punt
d’amenaça fosca de segons quin
moment i fins i tot, com feia a

Romeu i Julieta, reparteix
cartes i duplica el duet prota-
gonista enmés d’una parella del
seu elenc.
El seu fort és la plasticitat del

grup i la capacitat de suggeri-
ment metafòric d’algunes imat-
ges molt potents, com despullar
el sentiment al ritme dels cos-
sos en la peçaUnedernière chan-
son i el teixit i les robes que els
fonien en la col·lectivitat. Sedu-
eix també el to innocent que dó-
na als cossos amb la dansa tradi-
cional en aquesta coreografia.
Del joc de la primera peça a la

multiplicació de variacions del
formalment claustrofòbic Bole-
ro, Malandain ha tornat a donar
a Terrassa bonamostra de la se-
va qualitat.c

Almodóvar,Depardieu iDamiánSzifrón

Canes

SAINT-LAURENT

Bonello, per la seva
part, s’acosta a la
decadència de
l’estilista francès

]També ha arribat a Canes
Pedro Almodóvar, en funci-
ons de productor. Per ven-
dre. El desig és una de les
productores de Relatos salva-
jes, de l’argentí Damián Szi-
frón. Tota una revelació. La
més divertida de la competi-
ció, la més inesperada. El
món acolorit del mateix
Almodóvar, destil·lat en

mala llet. La salvatge ener-
gia del millor Álex de la Igle-
sia, amb humor. Relatos sal-
vajes és un tapís d’històries
que deixen el sabor d’una
obra completa, rodona. Mag-
nífica en la seva insensatesa,
de premi.
Bienvenido a Nueva York,

d’Abel Ferrara, amb Gerard
Depardieu en el paper d’algú

com Dominique Strauss
Kahn, va tenir ahir una insò-
lita presentació a Canes. No
era al festival, i d’improvís,
es va presentar ahir a la nit a
la platja Nikki, davant l’hotel
Carlton. Amb Ferrara i De-
pardieu queixant-se de tot,
especialment de les lleis fran-
ceses, que no deixen estre-
nar en cinema i en VoD.

Sobre els tancs de ‘Mercenarios 3’ s’imposa la radical desesperançada ‘Hermosa juventud’, de Jaime Rosales

Canesde l’absurditat i lagenialitat


