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‘Loreak’ busca la penúltima 
sorpresa en els Oscars
3La pel·lícula fa campanya a Los Angeles per a la primera preselecció

IDOYA NOAIN
LOS ANGELES 

G
oitibera és una paraula en 
eusquera que prové de 
goitik i behera, de dalt a 
baix. És el terme que de·

nomina els carros que es propulsen 
en pendents i carreres sense cap més 
motor que el seu propi disseny, la se·
va construcció i la inèrcia. Una goiti-
bera és també la millor imatge que 
troba Xabier Berzosa, productor de 
Loreak, per descriure la muntanya 
russa d’emocions per la qual ell i els 
directors Jon Garaño i Jose Mari Goe·
naga han passat l’última setmana a 
Los Angeles, on han intentat que la 
pel·lícula que representa Espanya en 
la 88a edició dels Oscars en catego·
ria de parla no anglesa (la primera 
de la història en eusquera) passi la 
primera selecció entre les 81 aspi·
rants i es coli, almenys, a la llista de 
nou preseleccionades (que es conei·
xerà la tercera setmana de desem·
bre), de la qual el 14 de gener sorti·
ran les cinc nominades.
 Goitik. Loreak és una d’aquelles pel·
lícules que se solen anomenar «pe·
tites», encara que alguns dels aca·
dèmics de Hollywood que l’han vist 
els han dit als seus autors que la ve·
uen com a cine amb majúscules, 
«diferent», «de dones» (i no només 
protagonitzat per elles, una apos·
ta en un moment en què els temes 
de gènere i igualtat són més que 
un clam a Hollywood). En la projec·
ció oficial a porta tancada hi va ha·
ver aplaudiments; en un dinar amb 
acadèmics, comentaris plens de llo·
ances... «Si ens fiéssim només del fe-
edback dels acadèmics ja estaríem 
obrint el cava», diu després d’aquell 
dinar Berzosa, en una terrassa de 
West Hollywood amb Goenaga i Ga·
raño.

UN COP DUR / Behera. Només unes ho·
res després, a la mateixa terrassa, 
Berzosa obre un missatge al seu te·
lèfon. Ja és a la web de Los Angeles Ti-
mes la crítica que precedeix l’estre·
na comercial a la ciutat. Li canvia la 
cara i aviat queda clar que al diari 
de referència a la meca del cine no 
es llegiran elogis com els de The Was-
hington Post («intensament memora·
ble»), Hollywood Reporter («cine fet per 
a espectadors amb l’experiència vi·
tal que els fa capaços de reconèixer 
les seves veritats») o The New York Ti-
mes («rics papers i esplèndides actu·
acions de les seves tres actrius pro·
tagonistes»)... Al diari angelí hi ha 
un «però» al títol i, als tres paràgrafs 
de text, tres cops («massa exquisida·
ment formalista», «organitza l’am·
bient però es queda curta en senti·
ments»...). Encara que Garaño, com·
prensiu, diu que entén algunes de 

les coses que escriu Robert Abele, a 
ningú se li escapa que acaben de re·
bre un cop dur, no només per a la 
carrera comercial, sinó també per 
als somnis d’Oscar de Flowers.
 Ningú pot dir del cert què porta 
una pel·lícula fins a la llista de nomi·
nades a l’Oscar, per no parlar de l’es·
tatueta. En la gran majoria dels ca·
sos hi ha qüestions de qualitat indis·
cutible però també compten molt 
sovint els diners, la campanya i els 
seus professionals, els mitjans de 
comunicació, les xarxes, l’atzar... I 
l’equip de Loreak ho està descobrint 
tot des que a finals de setembre va 
ser elegida davant Magical Girl i Feli-
ces 140 (i amb La isla mínima fora per 
qüestions de terminis) per represen·
tar Espanya.
 El primer va ser «fer equip i bus·
car diners». Van parlar amb gent que 
havia sigut seleccionada abans, com 
Cristina Huete i Fernando Trueba, o 
l’equip de Pa negre i la gent d’EGEDA, 
l’ICAA, l’ICEX. Van rebre de seguida 
la col·laboració del Govern basc, la 
Diputació de Guipúscoa i el Minis·

teri de Cultura i 100.000 euros. Va 
aparèixer una distribuïdora nord·
americana, Music Box, i després, en·
tre diverses ofertes de publicistes, la 
de Nancy Willen, la dona que l’any 
passat va portar la campanya d’Ida 
i, l’anterior, La gran belleza (dues gua·
nyadores).

EL SISTEMA DE VOT / Un cop tots els pa·
ïsos han presentat la seva candida·
ta, diversos comitès d’acadèmics vo·
luntaris a Los Angeles es repartei·
xen les aspirants i voten puntuant 
les seves favorites amb una nota en·
tre 6 i 10. D’aquí surten els sis títols 
més ben puntuats, als quals un co·
mitè executiu en suma tres més ba·
sant·se en mèrits. Els nou preselec·
cionats es coneixen cap a la terce·
ra setmana de desembre i, entre el 
30 de desembre i el 8 de gener, 30 
acadèmics repartits a parts iguals 
entre Los Angeles, Nova York i Lon·
dres voten. D’aquí surten els cinc 
nominats, i la decisió s’obre a tots 
els membres de l’Acadèmia, que ele·
geixen el guanyador. H

ELS PREMIS DE L’ACADÈMIA DE HOLLYWOOD 

33 Els directors Jon Garaño i Jose Mari Goenaga promocionen ‘Loreak’ a Los Angeles.
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Les cròniques de l’època recor·
den com un esdeveniment l’es·
trena a Espanya de Milagro en casa 
de los López, de Miguel Mihura, al 
desaparegut Teatro Talía. El ma·
teix autor va assistir a la première 
del 23 de setembre de 1964. Eren 
altres temps, en què les comèdies 
del fundador del setmanari satí·
ric La codorniz i les de Jardiel Pon·
cela regnaven a les cartelleres. 
Un repartiment amb rellevants 
intèrprets com Mari Carmen 
Prendes, Pedro Porcel, Ángel Ter·
rón i José Sazatornil va protago·
nitzar aquesta obra represen·
tativa d’un incipient humor de 
l’absurd. Mig segle després, el 
muntatge ha tornat als escena·
ris, primer a Madrid i aquests di·
es al Club Capitol.
 És molt difícil veure a Cata· 
lunya peces del creador de Ninet-
te y un señor de Murcia o Maribel y 
la extraña familia, a més d’autor 
de guions de cine com Bienveni-
do míster Marshall. Aquest tipus de 
teatre s’associa a uns anys mar·

cats per les restriccions de la soci·
etat del franquisme. El muntatge 
de Manuel Gancedo d’una de les 
surrealistes comèdies tardanes 
de Mihura compta amb un cartell 
d’intèrprets reconeguts al cine i 
la televisió. Nuria González i Car·
los Chamorro, substituït dime·
cres i dijous per Toni González 
Lillo, encapçalen l’elenc.
 
EMBOLICS / La història, amb un es·
til tan naïf en l’estètica com engo·
lat en la dicció, narra la vida d’un 
matrimoni acomodat tancat des 
de fa 10 anys en una mansió amb 
els seus peculiars criats. Tots dos 
s’estimen i es detesten amb la ma·
teixa intensitat, però necessiten 
un miracle que alteri la seva mo·
nòtona existència. La sorprenent 
irrupció, primer d’una angelical 
jove, i després d’un escriptor i il·
lusionista, portats per un miste·
riós taxista, desencadenarà una 
hilarant trama plena d’irreals 
embolics.
 La parella formada per Gon·
zález i Chamorro/González Lillo 
sustenta aquesta comèdia. La ver·
sió de Gancedo accentua l’histri·
onisme dels personatges. Els tics 
interpretatius s’allunyen del tea·
tre que es representa actualment 
a Barcelona. H

  Mihura,  
mig segle 
després
CRÒNICA Torna  
a Barcelona ’Milagro 
en casa de los López’

La versió de 
Gancedo accentua  
l’histrionisme 
dels personatges

‘Hijo de Saúl’, el 
debut de l’hongarès 
László Nemes

33 El camí no és fàcil, especial-
ment en un any amb una favorita 
tan clara com Hijo de Saúl, el de-
but de l’hongarès László Nemes, 
que va obtenir el gran premi del 
jurat a Cannes i que intenta en-
trar en categories dels Oscars 
com a millor pel·lícula o millor 
guió. I encara que en algunes qui-
nieles Loreak apareix com un 
dels «dark horses» (els «tapats», 
com diuen Bargaño, Goenaga i 
Berzosa), la competició és extre-
madament dura: guanyen ter-
reny la francesa Mustang, l’ale-
manya Laberinto de mentiras, la 
islandesa Rams, la sueca La pa-
loma que se posó en una rama a 
reflexionar sobre la existencia, la 
jordana Theeb...
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