
39ara  DISSABTE, 4 D’ABRIL DEL 2015  
cultura

Ramon Madaula s’estrena 
com a director teatral
L’actor Ramon Madaula debuta com a direc-
tor de teatre amb l’adaptació de la seva no-
vel·la, Coses nostres (premi Recull 2014). La 
Sala Atrium acollirà a partir dimecres el ca-
ra a cara entre un director de teatre i un crí-
tic (Albert Pérez i Raimon Molins) que deba-
ten sobre art, subvencions i crítica.

La Calòrica porta al teatre 
l’angoixa per la feina
Sobre el fenomen de les feines de merda, diri-
gida per la companyia La Calòrica, és una anà-
lisi en clau d’humor sobre “què és la feina”, 
com ens identifica i com pot fer sentir inútil 
i prescindible a qui treballa. L’obra, inspirada 
en un article de l’activista David Graeber, s’ha 
estrenat al Teatre Tantarantana.

Els seus actors fetitxe d’aquesta 
època són Luis Miguel Cintra i, so-
bretot, l’atractiva Leonor Silveira, 
protagonista de La vall Abraham 
(1993), una nova adaptació de Bes-
sa-Luís. Però el prestigi del director 
també atreu intèrprets de fama in-
ternacional. A O convento (1995), 
Catherine Deneuve i John Malko-
vich són un matrimoni a la recerca 
de documents per demostrar que 
Shakespeare era espanyol, i Viatge 
al principi del món (1997) recull l’úl-
tim paper al cinema de Marcello 
Mastroianni en la pell d’un alter ego 
d’Oliveira: un vell i savi director que 
recorda la seva vida mentre viatja 
per Portugal.  

Amb més de 90 anys, Oliveira no 
mostra signes de fatiga mental o fí-
sica. Manté la qualitat i el ritme 
anual de producció amb l’ocurrent 
paràbola multilingüe ambientada 
en un creuer Un film parlat (2003) 

Un home discret i genial

El extraño caso de Angélica, protagonitzada per Pilar López de Ayala, va participar en el 
Festival de Canes el 2010. EDDIE SAETA

ma. L’horroritzaven els efectes di-
gitals. De Buñuel deia que era un 
mestre del suggeriment i tenia tots 
els respectes per França. Manoel de 
Oliveira serà sempre Don Manoel, 
el gran cineasta portuguès. Aquell 
amb una obra extensa. Si Vivaldi va 
compondre més de 23 concerts per 
a viola de gamba, Oliveira va com-
pondre una seixantena de pel·lícu-
les entre petites i grans. Era l’home 
tossut que sabia que una filmogra-
fia era fruit de la resistència, de la 
constància. I que són millors les 
petites flors salvatges que les que 
estan ordenades als jardins per la 
brigada de l’ajuntament. 

Inventor des de la precarietat, 
podia explicar molt amb pocs ele-
ments visuals. Amor de perdição 
n’és un bon exemple. Es va antici-
par fins i tot a Pasolini amb Acto de 
Primavera, un modern acte sacra-
mental. El seu univers escenogrà-
fic, ple de petits detalls signifi-
cants, es va descobrint a mesura 
que es revisa la seva obra. I el fan 
passar a la divisió dels grans. 

Ara podrà viatjar cap al mateix 
cel que Lumière, Méliès i Max Lin-
der. Per trobar-se amb ells i donar-
los les gràcies. Però no hi ha dub-
te que –de tant en tant– baixarà a 
visitar altres mons menys sobreva-
lorats i, igual que Simó del desert, 
participarà en alguna festa amb 
una copa de vi negre i cafè curt. 

El cinema portuguès ha perdut el 
pare però no ha quedat orfe, ni mal-
grat la crisi. Per sort hi ha fills amb 
personalitat: Pedro Costa, João Pe-
dro Rodrigues, Miguel Gomes, João 
Canijo, Teresa Villaverde, João Bo-
telho… I d’altres que comprenen 
que el cinema és un art.e

In memoriam

D’Espanya, ni bon 
vent ni bon casa-
ment”, deia provo-
cador a la taula del 
dinar al rodatge de 

El extraño caso de Angélica, un dels 
seus últims llargmetratges. Volia 
comprovar fins a quin punt reacci-
onàvem els que veníem de l’altre 
costat de la Península; aquests ger-
mans enganxats per l’esquena que 
miraven cadascun a un costat dife-
rent del mar i que semblen obligats 
a estar junts. 

D’Espanya el que més li interes-
sava era Cervantes, a qui volia fer 
seure en un banc al parc amb Cami-
lo Castelo Branco perquè tots dos 
parlessin de dones. Un projecte re-
alitzat a O velho do Restelo, el seu úl-
tim curt. Cristià perquè estava en-
amorat d’una civilització i no pas 
per fanatisme, la seva debilitat des-
prés del cinema era l’ideal de belle-
sa femenina: un fosc objecte de de-
sig. La seva musa: Leonor Silveira. 

Treballar amb Manoel de Olive-
ira era sempre una sorpresa. Era 
com acaronar un gat amb un ull de 
cada color que, quan t’havies ado-
nat del detall, fugia. He pogut par-
ticipar en dues de les seves últimes 
pel·lícules i puc assegurar que, te-
nint-ho tot molt ben preparat, 
sempre hi afegia alguna cosa ines-
perada que trobava pel camí: un 
objecte, un nou diàleg, una nova si-
tuació. Es això el que el mantenia 
viu: la il·lusió de crear. El no parar. 

Prenia una copa al dia de vi negre. 
Cafè, el just i molt curt. Tenia tota 
una teoria sobre això. Veia poc cine-

PRODUCTOR I DIRECTOR
LLUÍS MIÑARRO

Constància  
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tossut que 
sap que una 
filmografia  
és fruit de la 
resistència

i l’indissimulat homenatge a Buñuel 
Belle toujours (2006). El 1999, Lluís 
Miñarro produeix l’adaptació d’Eça 
de Queirós Singularitat d’una noia 
rossa, primer contacte entre Olive-
ira i el cineasta català, que fructifi-
carà l’any següent amb El estraño 
caso de Angélica, una subtil pel·lícu-
la de fantasmes inspirada en un epi-
sodi de la vida del director, que de 
jove va haver de fotografiar el cos 
sense vida d’una cosina. Miñarro 
acabaria dedicant després a Olivei-
ra l’emotiu curt documental 101, en-
tre el making-of i l’elogi al mestre.  

La mort d’Oliveira ha posat punt 
final a una de les veus més úniques 
de la història del cinema, però al-
menys permetrà que s’estreni final-
ment Visita ou memórias e con-
fissões, un documental autobiogrà-
fic del 1982 que Oliveira va decidir 
que només veuria la llum després de 
la seva mort. e

LLUÍS MIÑARRO HA PRODUÏT DOS 
DELS ÚLTIMS FILMS D’OLIVEIRA 
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