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La nova pel·lícula de Clint
Eastwood, que recons-
trueix la història real d’una
dona que, a finals dels
anys vint del segle passat,
va lluitar contra la corrup-
ció de la policia de Los
Angeles arran de les men-
tides sobre la desaparició
del seu fill, podria ser la
proposta de consens per a
un jurat que, com acostu-
ma a passar, tindrà criteris
diversos. Eastwood no ha
guanyat mai la Palma d’Or
i el seu amic Sean Penn
(amb el qual va treballar a
Mistic River) podria estar
disposat a concedir-li.

A més de Penn, al jurat
hi figuren, entre altres,
Marjana Satrapi, l’autora
de Persepolis, l’actor italià
Sergio Castellito, les ac-
trius Nathalie Portman,
Jeanne Balibar i Alexan-
dra Maria Lara, i el cineas-
ta tailandès Apichatpong
Weeresathekul, del qual es
rumoreja que ha demanat
als seus companys que tor-
nessin a veure el film Ser-
bis, estilitzada crònica de
la destrucció d’una família
filipina que regenta un ci-
nema eròtic. Aquesta pel-
lícula, dirigida per Brillan-
te Mendoza, podria ser
l’elecció sorprenent d’un
jurat que, amb les seves di-
ferències, pot semblar que
es decanta cap un cinema
social i polític. Aleshores,
tindrien les seves opcions
el nou film dels germans
Dardenne, la crònica sobre
la màfia napolitana que
firma Matteo Garrone a

Gomorra i fins i tot l’es-
plèndid documental d’ani-
mació Vals amb Bachir,
que tracta de la memòria (i
desmemòria) de l’israelià
Ariel Folman sobre la ma-
tança de Sabra i Chatila.
Si depengués d’aquesta
cronista, la Palma d’Or se-
ria per Un conte de Noel
com a agraïment al més
gran plaer viscut com a es-
pectadora durant aquesta
61a edició del festival de
Canes, que acaba avui
amb l’entrega de premis.

Aquesta pel·lícula, que de-
mostra l’elegància narrati-
va i la inspiració bergma-
niana d’Arnaud Desple-
chin a propòsit del retrat
d’una família que es re-
uneix per Nadal per afron-
tar els seus problemes, les
seves malalties i els seus
fantasmes, és la favorita de
la crítica francesa i podria
fer que França tornés a
guanyar la Palma d’Or
vint-i-un anys després que
Maurice Pialat n’obtin-
gués una de discutídissima

amb Sous le soleil de Sa-
tan. Encara que sembli
més difícil, la Palma (o po-
sem-hi que el premi del Ju-
rat) també seria un bell re-
coneixement al cinema ple
d’amor i dolor de Philippe
Garrel, un fill reconegut
del maig del 68 que ha es-
tat present per primera ve-
gada a la secció oficial
amb La frontera de l’alba.

Els aplaudiments que va
rebre ahir Entre els murs,
fan pensar que, al final,
aquesta és la pel·lícula

francesa amb més possibi-
litats d’èxit. L’últim film
de Laurent Cantet es cons-
trueix a partir del relat
d’un món homònim de
l’escriptor François Bé-
gaudeau, sobre la seva ex-
periència com a professor i
amb la col·laboració d’ac-
tors adolescents que inter-
preten els personatges que
podrien ser ells mateixos.
Entre els murs, un convin-
cent retrat de l’adolescèn-
cia actual, ha remuntat el
nivell d’una edició que,
cap al final, havia caigut
en una certa davallada
amb la decepció de l’òpera
prima com a director de
Charlie Kaufman i amb
l’últim film de Wenders.

Wenders, a Palerm
Amb Palermo shooting
(Cita a Palerm), el cineas-
ta alemany cau en el ridí-
cul a propòsit de la crisi
d’un fotògraf de moda
que, un cop ha sentit que la
mort l’assetja, viatja cap a
Palerm per pensar sobre la
seva vida. Wenders abusa
de la metafísica barata
amb la qual afronta una
nova reflexió sobre la na-
turalesa de les imatges i el
tema de l’assumpció de la
pròpia mort. Temes que
podien fer pensar en Ing-
mar Bergman i Michelan-
gelo Antonioni. Però de
lluny, de manera que Wen-
ders cau encara més en el
ridícul, al final, el dedicà a
la memòria dels dos ci-
neastes morts el 30 de ju-
liol de l’any passat.

Cantet, amb un film rodat en un institut
parisenc, triomfa al final de Canes

«Entre els murs» és una ferma candidata a la Palma d’Or fent competència a Clint Eastwood

El director francès Laurent Cantet i l’actor Francois Begaudeau, ahir. / CHRISTOPHE KARABA

● Les inevitables especulacions sobre el pal-
marès del festival de Canes circulaven aquests
últims dies sense que hi hagués unes pel·lícules
clarament favorites pel que fa a una secció ofi-

IMMA MERINO/ Canes cial amb una bona mitjana i algunes excel·lèn-
cies. Així és que, depenent de les preferències,
destacaven les noves pel·lícules dels francesos
Arnaud Desplechin i Philippe Garrel, de l’is-
raelià Ariel Folman, del xinès Jia Zhangke, de

l’italià Matteo Garrone i dels Dardenne. Es
considerava, però, que el jurat presidit per Sean
Penn podria trobar la pel·lícula de consens amb
The exchange, de Clint Eastwood. Ahir va ir-
rompre amb força Entre els murs, de Cantet.

● Una trompeta va convo-
car l’ànima de Mercè Ro-
doreda ahir a la tarda al Pa-
lau Robert de Barcelona.
Les artistes del Col·lectiu
Vaca (que al novembre
programen un cartell dedi-
cat exclusivament a les
creadores per fer-les visi-
bles en una cartellera emi-
nentment masculina) van
haver d’anul·lar la sessió
matinal per culpa de la
pluja, però a la tarda les se-
ves dramatúrgies de Mer-
cè, viatge i desig respira-

ven fresques i oloroses
amb una sorra encara hu-
mida.

La sessió, en què s’alter-
naven els quadres convi-
dant els espectadors a
anar-se desplaçant pels di-
ferents racons del jardí de
manera aleatòria, no està
prevista que es repeteixi.
Per ara. L’Institut Català
de les Dones (ICD) va fer
la proposta al col·lectiu,
que tot just fa 10 anys
d’història, per homenatjar
Rodoreda en el centenari
del seu naixement i fent

coincidir l’espectacle ín-
tim amb l’exposició sobre
l’escriptora que també hi
ha al Palau Robert.

La dramatúrgia, que sig-
nen Júlia Bel, Laura Freijo
i Karel Mena amb la col·la-
boració d’Eva Hibernia,
s’inspira en el llibre Viat-
ges i flors de Rodoreda.
Una cinta vermella unia les
tretze estacions de l’esce-
na, i alhora, presagiava el
risc de quedar-se atrapat en
una teranyina de malson.
La literatura de sensacions
de Rodoreda, amb les flors

com a clares protagonistes,
es plasma en el muntatge
amb el ball, el conte, el tra-
pezi i les instal·lacions. La
dona que espera passejava
una gàbia on, en comptes
d’ocell, hi havia una bom-
ba de mà. La Flor Cavaller
vestia el verd militar que
va truncar la joventut de
Rodoreda i la va obligar a
exiliar-se. L’illa d’amor i
mort recorda com l’home
marxa al front i ella teixeix
l’absència. El públic se-
guia les accions amb un si-
lenci fecund.

Una Rodoreda íntima al jardí
J.B. / Barcelona

Un instant de l’espectacle, ahir a la tarda. /CHUS GÓMEZ

L’edició vinent del
080 es farà en un
pavelló de Fira de
Barcelona
● Barcelona. Tot i que la
seva intenció era tren-
car amb els models es-
tablerts i apropar-se als
ciutadans, la segona
edició del 080 deixarà
de banda els llocs més
cèntrics de la capital ca-
talana i tindrà lloc en un
dels pavellons de la Fira
de Barcelona. Tenint en
compte la seva condició
de plataforma de la mo-
da independent, els seus
creadors estan buscant
fórmules per a una esce-
nografia espectacular
que es pugui lluir en
l’edició del setembre.
El secretari general de
Comerç i Turisme de la
Generalitat, Emili Val-
dero, ha fet públic que
la repercussió en els
mitjans estatals de la
primera edició del 080
va ser de «gairebé dos
milions d’euros, de ma-
nera que compensa la
inversió». Valdero, que
encara està pendent de
conèixer la repercussió
internacional, calcula
que en l’edició del se-
tembre els impactes en
els mitjans es podrien
arribar a valorar en 3
milions. / X.A.

El públic de La
Mostra premia
Marcel Gros
● Igualada. El públic ha
considerat Inventari, de
Marcel Gros, el millor
espectacle de la 19a
Mostra d’Igualada, la
fira de teatre infantil i
juvenil de Catalunya.
El premi, que es lliure
per segon any, l’atorga
Caixa Catalunya i està
valorat en 3.000 euros.
Marcel Gros va signar
una de les 17 estrenes
de la fira. / EL PUNT


