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CULTURES 

la seixanta-dos edició del Festival
de Sant Sebastià es van confirmar
dues tendències positives que
s’han  anat perfilant en els darrers

anys: una secció oficial amb un nivell òptim i
un palmarès coherent i equilibrat. En les pel·lí-
cules que competien per la Conxa d’Or s’hi
apIegaven cineastes amb una trajectòria sufi-
cientment reconeguda –Bille Augut, Susanne
Bier, Danis Tanovic... – i joves creadors en alça
 –Maxime Giroux,  Michaël R. Roskam, Alberto
Rodríguez ...–. Una combinació estimulant que
ha mostrat alguna decepció, però que ha pro-
porcionat majoritàriament  alegries de més o
menys envergadura. 

El certamen donostiarra de 2014 serà recor-
dat especialment per la consagració  de Carlos
Vermut, una de les veus més rotundes, genu-
ïnes i suggeridores del nou cinema espanyol.
El seu segon llargmetratge Magical Girl, va
aconseguir una fita inusual en un festival de
primera divisió: guanyar dos premis impor-
tants (la Conxa d’Or i la distinció al millor di-
rector). Un èxit merescudíssim per un autor,
procedent del món del còmic, que signà fa tres
anys una de les òperes primes més enlluer-
nants i inclassificables dels darrers temps (Dia-
mond Flash). Magical Girl conté ingredients de
thriller, de gènere fantàstic, d’humor surreal  i,
fins i tot, de cinema social. El film s’imposa
com un conte pervers i desassossegant, traçat
amb una escriptura tan impecable –una cons-
trucció mil.limètrica, una planificació depura-
da, una direcció d’actors modèlica– com im-
placable –una mirada negra i enigmàtica sobre
l’ésser humà-, que defineix un univers creatiu
dotat d’una personalitat tan captivadora com
precisa.

El cinema francès va estar magníficament
representat. El Premi Especial del Jurat va re-
caure justament en un  títol esplèndid, Vie sau-
vage, una producció rodada per Cédric Kahn.
El notori realitzador d’El tedio recrea una his-
tòria verídica –uns nens obligats a fugir amb el
seu pare– amb una sensibilitat i una equanimi-

tat excepcionals. No van obtenir cap premi ofi-
cial però van deixar un bon regust de boca les
dues últimes creacions de dos talents gals tan
indiscutibles com Mia Hansen-Love i François
Ozon. La primera ens va regalar Eden, una evo-
cadora crònica sobre el món de la música elec-
trònica que regalima una malenconia tan esti-
litzada com autèntica. El segon, que va guany-
ar fa dos anys la Conxa d’Or amb En la casa, va
presentar Une nouvelle amie, una tragicomè-
dia sobre la llibertat sexual travessada per un
esperit tan juganer com transgressor. 

Els amants del thriller vàrem gaudir amb
dues lectures modernes i remarcables d’aquest
gènere, La entrega i La isla mínima, que ja es po-
den veure en les nostres sales comercials.
Loreak passarà a la història per haver estat el
primer llargmetratge rodat íntegrament en
eusquera que es  presentava a la secció oficial.
Més enllà d’aquesta dada, el segon film de Jon
Garaño i Jose Mari Goenaga s’erigeix en una
peça intimista tallada amb una finor exquisida.
Phoenix, el nou treball de Christian Petzold
 –l’artífex de la destacable Barbara– va aconse-
guir el Premi de la Crítica (FIPRESCI); el cine-
ma alemany torna a bussejar en l’horror del
nazisme amb un retrat femení ajustat i pene-
trant. Es van projectar, fora de competició,
dues cintes espanyoles molt esperades. Lasa y
Zabala, un film irremeiablement polèmic, re-
construeix un dels casos més estremidors del

terrorisme d’estat. Els seus valors cinematogrà-
fics són limitats –una posada en escena massa
rígida–, però la seva existència suposa un ver-
tader triomf: fa pocs anys hagués estat impen-
sable veure a la pantalla gran la figura d’un gu-
àrdia civil torturant i assassinant. D’altra ban-
da, Murieron por encima de sus posibilidades
pretén ser una gamberrada corrosiva sobre la
realitat social actual, però només és una farsa
desencaixada i inofensiva: un balanç molt po-
bre per un director de la categoria d’Isaki Lacu-
esta i un equip artístic que reuneix la plana
major de la interpretació espanyola.

A l’apartat paral·lel de Perles, vàrem admirar
títols significatius que han reeixit enguany en
diferents festivals. La prodigiosa Winter Sleep,
la darrera pel·lícula de  Nuri  Bilge Ceylan, ob-
tingué enguany la Palma d’Or de Canes. L’autor
turc  –una de les figures cabdals del panorama
actual– ens sedueix i commou amb un  estudi
psicològic que traspua una gran profunditat
expressiva i humana. El xinès Yinan Diao gua-
nyà el darrer Ós de Berlin amb el portentós
Black Coal, Thin Ice, un thriller  sinuós i sòrdid
que observa indirectament la realitat més ne-
gra del gegant asiàtic. I el sempre controvertit
Abel Ferrara ens va oferir a Pasolini un retrat
íntim i desigual de la llegendària personalitat.

Zabaltegi, una de les altres seccions clàssi-
ques, ens va descobrir la nova creació de Bru-
no Dumont, P’tit Quinquin. El mestre de títols
majúsculs com L’humanité i Hadewijch ens
sorprèn –i ens convenç– amb un thriller rural
que incorpora un humor sorneguer i delirant
al món més recognoscible –una exploració
seca de les misèries morals– del seu creador.
Sant Sebastià 2014 va incloure també una re-
trospectiva (Eastern Promises) imprescindible
sobre el cinema filmat en els últims tres lustres
en els països de l’est  europeu. Una selecció
que ens va permetre conèixer la vitalitat creati-
va d’unes cinematografies cada cop més igno-
rades per la distribució comercial. Es van po-
der veure sorpreses majúscules com la honga-
resa Johanna, una impressionant i agosarada
recreació moderna de la figura mítica de Joan-
na d’Arc, i  The Temptación of St. Tony, signada
per l’estonià Veiko Ounpuu, que  configura una
paràbola moral amb una brillantesa i una aci-
desa que barregen el misticisme d’Andrei Tar-
kovski i els deliris tortuosos de David Lynch.

El Festival basc ha respost a les expectatives
i ha esdevingut l’espai cultural necessari per
contribuir a difondre un cinema amb ambi-
cions artístiques cada vegada amb més dificul-
tats per arribar a les sales comercials.
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açar papallones, mos-
ques, caçar bolets, ca-
çar dones, homes, mi-

nuts,    jerseis a ratlles dins la ba-
nyera d’un hotel abandonat  .  
Avui és el teu aniversari (pinta-
rem cors negres al contenidor).  
Després d’un estiu com aquest
o després de tot un any, només
ens quedarà inscriure’s a un
curs de levitació per aprendre a
deslligar-se les bambes Mizu-
no, o per equivocar-se de porta
per sortir pel lavabo i intentar
desprendre’s d'allò més imma-
terial, que només l’ànima, és
capaç d’admetre.
No tothom viu còmodament i a
l’entresol. Hi ha una família
que no s’escull dins dels parà-
metres d'una societat estable.
Imatges colpidores i periodis-
me que es sotmet a una de les
millors èpoques de la història.
D’aquí cinquanta anys es par-
larà d’aquest moment com a
boomperiodístic. Treball en
format horitzontal, gairebé ras-
cant  les engrunes, però des de
la passió.
RUIDO Photo és una organit-
zació formada per fotògrafs,
periodistes i dissenyadors, que
utilitzen el documentalisme
com a eina de reflexió, crític,
compromès i amb transforma-
ció social. Establerts a Barcelo-
na i sense ànim de lucre, es
desenvolupen pels quatre con-
tinents, contribuint a fomentar
la participació, el debat i la sen-
sibilització sobre temes de vio-
lacions dels drets humans i
grans problemes socials. Re-
portatges sobre metges que ra-
diografiaven la violència,
punks cubans o indocumen-
tats que passen fronteres. Testi-
monis i llegat d’una societat es-
quinçada.  Tot transmès amb
imatges colpidores i alhora,
creant un projecte innovador i
autofinançant-se de mil mane-
res possibles, des d’on han for-
jat un nou llenguatge periodís-
tic just quan el món sembla de-
caure.      
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BUFONANT
Autor, intèrpret i director: Toni Albà.

� DIA:  dimecres, 1 d’octubre. Cafè-
teatre Voilà de Manresa.

ocs però ben avinguts i,
sobretot, en sintonia amb
l’actor Toni Albà, el cafè-

teatre Voilà encetava dimecres
passat el seu nou Cicle Escena
amb Bufonant, escrit, dirigit i in-
terpretat pel mateix Albà. Un retorn
als orígens de l’actor, en una peti-
ta mirada nostàlgica (si es vol)
del recordat muntatge L’ombra. 

Bufonant permet a l’especta-
dor gaudir de l’Albà més nu i més
complet com a intèrpret. L’actor ar-
riba a la sala, provinent d’un altre
bolo, el taxista ha confós Manresa
per Manlleu, va tard, no s’ha pogut
canviar i falta poca estona per la
conference call amb el Ministerio
de Cultura per mostrar-los el seu

treball i saber si és valedor d’una
subvenció. Com que el públic no
sap massa què està passant, Albà
el posa en antecedents i amb la
sola lectura del BOE amb la reso-
lució de les subvencions, l’actor ja
tenia el públic a la butxaca i amb
ganes d’involucrar-se en el mun-
tatge. Entre tots crearan un es-
pectacle nou, modern, avantgu-
ardista, innovador que sigui me-
reixedor de la subvenció. I Bufo-
nant és tan senzill com que Toni
Albà proposa i el públic, certa-
ment, es llença i crea i, en molts
moments, complica la interpreta-
ció de l’actor amb les propostes.

Però Albà domina i amb es-
creix l’escena. Té recursos, és vo-

luble i s’adapta amb rapidesa i
eficàcia a les propostes, a voltes
atropellades d’un entregat públic.
És l’home orquestra dels perso-
natges i el seu ventall és ampli. I si
no el coneix o no en té referents,
sap sortir-se de la situació amb en-
giny i fent tornar el públic cap a on
li interessa. Si que cal dir que Bu-
fonant decau per moments ja que
allargassa, en excés, el joc amb l’es-
pectador, però recupera el ritme i
el contingut amb rapidesa.

El més interessant de Bufonant?
D’una banda, l’excel·lent bon fer
d’Albà i de l’altra, que el muntatge
es pot veure tantes vegades com es
vulgui: mai és el mateix. Val la
pena.
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