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Saltardel fossat

Sant Sebastià tanca una notable edició amb ‘Wild life’, ambigua elegia silvestre, i l’homenatge a Benicio del Toro

Rousseau iMarxacomiadenSantSebastià

CRÍT ICA D’ÒPERA

Isaki Lacuesta, al centre, amb S. López, A. Pla, J. Villagrán, E. Suárez, J. Coronado, C. Machi i I. Telefunken

PEDRO VALLÍN
Sant Sebastià

L
a nostàlgia animal va
tornar ahir al festival
de Sant Sebastià amb
Wild life, de Cédric
Kahn, l’última pel·lí-

cula a concurs, i d’alguna mane-
ra, també amb la sorprenent
gamberrada d’Isaki Lacuesta
Murieron por encima de sus posi-
bilidades. Si abans-d’ahir Da-
mián Szifrón indagava en el
plaer de l’abandonament als ins-
tints primaris a Relatos salvajes,
avui Kahn componia, no està
clar si intencionadament, una
elegia a la vida silvestre lamalen-
conia romàntica de la qual resul-
ta de difícil digestió en els temps
que corren. Wild life es basa en
el cas real d’un pare hippy aban-
donat per la seva dona, cansada
de viure en una caravana, “entre
el fang i la misèria”. El pare en
qüestió, Philipe Fournier, però a
qui tots anomenen Paco (inter-
pretat per Mathieu Kassovitz),
enfurismat en comprovar que la
justícia no li concedeix la custò-
dia, segresta els seus fills i, du-
rant una dècada, els cria en con-
tacte amb la vida silvestre, entre
boscos i pastius, sense escolarit-
zar i ocults de la policia.
La narració deKahn és en apa-

rença distanciada, aturant-se en
les penalitats que travessa
aquest pare voluntariós, fins que
el cineasta decideix il·lustrar les
seves transicions amb bucòli-
ques postals musicals de posta
de sol i verdes prades compo-
nent una inesperada oda a la vi-
da silvestre, com si les tesis rous-
seaunianes sobre el bon salvat-
ge, de tant èxit en el malenco-
niós i pastoril segleXIX, i refuta-
des per l’evidència poc després,
fossin encara un tractat pedagò-
gic respectable. O com si Woos-
tock hagués estat abans-d’ahir.

Molt més estimulant, fora de
concurs, va ser la incursió
d’Isaki Lacuesta en el seu sonor
udol polític. Murieron por enci-
ma de sus posibilidades és, en al-
gun sentit, un desvari, una criatu-
ra violenta i macarra disposada
a prendre revenja, encara que si-
gui en sentit figurat, de la brutal
transferència de rendes –dels
molts als pocs– a què hem assis-
tit amb ocasió i coartada d’aques-
ta crisi econòmica inacabable.
En termes marxistes, Murie-
ron... és pura rancúnia de classe,
fragor de masses emprenyades, i
com a tal és una pel·lícula irregu-
lar, ambmoments feliços –els so-
liloquis de Raúl Arévalo i Albert
Pla són memorables– i d’altres,
menys. Però els esvaniments de
la pel·lícula, aixecada per La-

cuesta gràcies a la generositat de
tot l’equip, inclòs un elenc coral
ple de primeres figures (Carmen
Machi, Imanol Arias, José Coro-
nado, Emma Suárez, Luis To-
sar...), són al cap i a la fi irrelle-
vants. La seva descarada volun-
tat és l’empatia amb l’em-
prenyament general, en una ritu-
alització visual de l’estat de la

qüestió, que, per dir-ho de for-
maplana, és el d’una olla de pres-
sió xiulant.
La jornada d’ahir a la nit la tan-

cava Escobar: el paraíso perdido,
aproximació a la figura del més
cèlebre narco colombià escrita i
dirigida per Andrea di Stefano, i
amb Benicio del Toro (que ahir
rebia el segon premi Donostia
del festival) en el paper del san-
guinari PabloEscobar. La formu-
lació és gairebé la d’una novel·la
de Graham Greene: un surfista
nord-americà, Nick (Josh
Hutcherson), s’enamora de
María (Claudia Traisac), neboda
d’Escobar. L’ingenu estranger es
veu arrossegat per la gravitació
de qui era alhora l’enemic públic
número u de l’Estat i un paladí
dels desfavorits. La gran creació
de Del Toro, en un paper capital
però secundari –com Marlon
Brando en Apocalypse Now, el
general Kurtz a qui alguna cosa
deu aquest viatge al cor de les te-
nebres colombianes–, destaca
en aquest film que s’emancipa
del gènere biogràfic per incli-
nar-se cap al thriller d’aventu-
res. Sàviament, tot sigui dit.cBenicio del Toro amb Carlos Bardem i Johs Hutcherson
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15 anys d’obertura del teatre
del Liceu

Intèrprets: Orquestra i Cor del
Gran Teatre del Liceu
Director: Josep Pons
Lloc i data: Avinguda de la Cate-
dral (24/IX/2014)

JORGE DE PERSIA

L’OBC ha reiniciat les seves pre-
sentacions obertes al públic a la
plaça de la Catedral per a les fes-
tes de la Mercè. Ara l’Orquestra i
Cor del Liceu decideix saltar del
fossat i fer el mateix. Un salt ne-
cessari, ja que els temps canvien i
tal com fan les grans orquestres
delmón (la Filharmònica de Ber-
lín es treu el frac i reuneix milers
de melòmans a Waldbühne) l’es-
tiu és ideal per fer-ho. I amés ne-
cessari, ja que assistir en família
als festius i gratuïts concerts or-
questrals ha encoratjat moltes
melomanies, de la qual cosa en

dono fe. Sigui en termes de fer
campanya d’una banda, i per una
altra i fonamental, agrair als ciu-
tadans que col·laboren amb els
seus impostos perquè això exis-
teixi per a uns quants durant la
temporada. Però és clar queCata-
lunya és més que Barcelona, i les
nostres orquestres surten poc.
Josep Pons va dirigir comho fa

habitualment, a consciència, amb
la serietat que exigeix posar-se al
capdavant d’un grup de professio-
nals d’alt nivell, igual com va ser
la resposta dels seus músics i del
Cor, i sens dubte el programa va
tenir les franquícies de l’estiu;
¿per quèno donar en concert tros-
sos d’obres, programes dinàmics i
accessibles, sobretot quan cal es-
tar dret, endevinant de vegades al-
gunes frases de solistes que no
arriben per l’escassa megafonia?
La idea de disposar d’una panta-
lla que acostava detalls a l’enor-
me públic silenciós, respectuós i
que gaudia, és vital, i el responsa-
ble de la càmera ho va brodar

amb el zoom per acostar imatges.
Per què noduplicar allò, panta-

lla i càmera, i atendre a detalls de
vents i percussió, als quals no s’ar-
riba mai a veure. Obrir portes ha
de ser també més pedagògic. I
commou la receptivitat que va
mostrar el públic quan hi va ha-
ver un primer pla durant la inter-
pretació del Cor de matadors de
La Traviata, mostrant els rostres
de les cantants lliurats al cant,
gaudint-ne. Perquè en el fons ens
falta revelar aquell secret de la
música, acostar més l’intèrpret a
l’espectador, tots dos són impres-
cindibles.
En programa hi va haver Dan-

ses, de West side story; el Cor de
gitanos d’Il Trovatore; Les voici,
voici la quadrille de Carmen; el
Preludi i mort d’Isolda del
Tristany; laMarxa i cor de convi-
dats de Tannhäuser; les Danses
polovtsianasd’El príncep Ígor;Pà-
tria oppressa delMacbeth de Ver-
di, i l’exclamació joiosa del pú-
blic en anunciar-se per la panta-
lla el Va pensiero de Nabucco. Ja
deia Rusiñol com commovia els
catalans aquella marxa. Enda-
vant.c
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Lacuesta catalitza
l’emprenyament social
en la incendiària
‘Murieron por encima
de sus posibilidades’

• Regal del Talonari 2014deL’illaDiagonal
i d’una cremahidratant demans
SABON

www.lilla.com
Tel. 93 444 00 00
Av. Diagonal, 557, Barcelona

L’ILLA DIAGONAL

Regal

• 2x1a“GermansdeSang”i“Ferriureésunart”
• 20%dte. a “Zoodevidre”, “LosVivancos”,
“Traduccions”, “PeterPan” i “LaSetena”

www.tasantcugat.cat
Tel. 93 589 12 68
Pl. Victòria dels Àngels, 1,
Sant Cugat del Vallès
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www.caldea.com
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Escaldes-Engordany (Andorra)
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