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La bogeria arriba a Sitges amb Takashi Miike 
La idea de la segona pel·lícula de 

Miike programada provoca el som-
riure involuntari ja des del títol: Ya-
kuza apocalypse: The great war of 
the underground. En un districte do-
minat per un clan de la Yakuza, el 
seu líder imposa la llei amb clemèn-
cia i té cura dels civils; en realitat és 
un vampir que només s’alimenta de 
la sang de criminals. Quan és deca-
pitat per dos assassins, traspassa el 
poder a un dels seus homes i una 
epidèmia de vampirisme es propa-
ga sense control pel districte. Miike 
barreja sense complexos el cinema 
yakuza i el de vampirs, apunta un 
discurs sobre el criminal com a pa-
ràsit social i serveix en safata una 
orgia de sang i desmembraments. Si 
bé al principi es té la sensació que 
falta bogeria en el film, l’aparició 
d’un monstre letal vestit amb una 
disfressa de Gamera de peluix fa 
que, més que faltar-n’hi, en sobri.  

Fantasmes d’estar per casa 
“Treu-te les sabates”, li diu una do-
na al fantasma del seu marit quan, 
tres anys després de morir, es mate-
rialitza al menjador de casa seva. 
Aquesta mirada gairebé quotidiana 
i domèstica del món sobrenatural 
travessa Journey to the shore, la 
pel·lícula que completava ahir la jor-

nada japonesa a Sitges. El seu direc-
tor, Kiyoshi Kurosawa, ja no analit-
za les patologies de la seva societat 
a través de relats pertorbadors de 
terror, sinó que firma un melodrama 
edulcorat sobre un retrobament 
d’una parella que només esporàdi-
cament aconsegueix emocionar o 
inquietar. Com un altre autor japo-
nès de referència la dècada passada, 
Hirokazu Kore-eda, la seva deriva 
sentimental sembla imparable. 

Completada la competició ofici-
al del festival, avui es coneixeran els 
premis d’aquesta edició. Els favorits 
en boca de tothom són el thriller de 
cambra The invitation, el festí de 
sang, fetge i zombis de l’adaptació 
del manga I am a hero i el western 
amb tocs de terror Bone Tomahawk. 
No haurien de faltar en un bon pal-
marès el sorprenent thriller Cop Car 
–pel qual Kevin Bacon podria en-
dur-se el premi al millor actor–, el 
colpidor drama postapocalíptic The 
survivalist –també candidat a la mi-
llor opera prima– i el violent combat 
entre punks i skinheads de Green 
room. El cinema català d’aquesta 
edició, amb justícia, no hauria de te-
nir gairebé presència en el palma-
rès. En qualsevol cas, un reconeixe-
ment al tour de force interpretatiu 
de Laia Costa a Victoria.e

Una imatge de Yakuza apocalypse: The great war of 
the underground de Takashi Miike. FESTIVAL DE SITGES

La jornada japonesa, que completa l’últim film de Kyoshi Kurosawa, tanca la competició del festival

CINEMA

Si un festival de cinema necessita 
una empenta de bogeria i una dosi 
extra d’impredictibilitat, l’opció 
més sensata és programar una 
pel·lícula de Takashi Miike. Apro-
fitant que la quota de thrillers s’ha 
multiplicat aquest any i que part del 
fantàstic s’ha reubicat al Retiro dins 
la secció Panorama, ahir la compe-
tició oficial de Sitges va rebre amb 
els braços oberts l’arribada de dues 
pel·lícules del cineasta japonès, tan 
productiu com sempre. Amb Miike 
la sorpresa està garantida.  

La primera descàrrega, As the 
gods will, no pot arrencar més a 
munt: un grup d’escolars amb vides 
avorrides són obligats –perquè sí– a 
jugar a una versió letal de l’un, dos, 
tres, pica paret amb una nina Daru-
ma que que cobrat vida. A continu-
ació, com en un videojoc ideat per 
un maníac, els supervivents se les 
veuen amb un gat Neko gegant. I ai-
xí, pantalla rere pantalla, transcor-
re aquesta esbojarrada història que 
serveix d’excusa a Miike per bastir 
una escabetxina sanguinària, surre-
alista i, sobretot, molt divertida, que 
així i tot va de més a menys. 
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El flamenc Guy Cassiers adapta 
Jonathan Little al Temporada Alta

de l’escena teatral europea, és un 
habitual del Temporada Alta, on ha 
presentat muntatges com una adap-
tació de la novel·la El cor de les te-
nebres, de Joseph Conrad, que d’al-
guna manera connecta amb Le sec et 
l’humide. “A El cor de les tenebres 
Kurtz és un home sa que fa el trajec-
te cap al mal, mentre que Degrelle 
representa el mal però està conven-
çut que el que fa és correcte”, diu 
Cassiers, que l’any que ve tornarà al 
festival amb projecte sobre Les be-
nignes de Little.e

Una imatge de l’obra Le sec et 
l’humide. LYNN VAN OIJSTAELJEN

ARTS ESCÈNIQUES

El llenguatge del feixisme és un dels 
eixos de Le sec et l’humide, l’espec-
tacle dirigit pel flamenc Guy Cas-
siers que es representarà diumen-
ge al Canal de Salt dins de la progra-
mació del cicle Connexió Flandes 
del festival Temporada Alta. Es 
tracta d’una adaptació del llibre El 
sec i l’humit, un assaig que Jona-
than Little va escriure mentre tre-
ballava en la novel·la Les benignes. 
Little hi confrontava les tesis sobre 
el feixisme del sociòleg alemany 
Klaus Theweleit amb el discurs del 
feixista belga Léon Degrelle, admi-
rador i còmplice del nazisme que 
després de la Segona Guerra Mun-
dial va ser acollit per Franco i va 
viure a Espanya fins a la seva mort 
el 1994.  

Cassiers parteix de l’assaig de 
Little per combinar novament text 
literari i tecnologia i oferir una re-
flexió sobre “la identitat d’Europa”. 
“Des del present hem de veure com 
podem construir el futur sense obli-
dar el que no hauríem d’oblidar. La 
manera com Degrelle es justifica a 
si mateix ens permet descobrir 
comportaments polítics que encara 
estan presents”, diu Cassiers. El di-
rector flamenc, un dels grans noms 
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