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Dieter Kosslick presenta un certamen amb pel∙lícules dures sobre immigrants i refugiats, però també humor i estrelles

LaBerlinaledel “dreta la felicitat”

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

E
ls motius que empe
nyen persones a tot
el món a migrar, si
gui per guerres, po
bresa, persecució o

catàstrofes, impregnen diverses
pel∙lícules de la imminent edició
número 66 de la Berlinale, el
gran festival alemany del cine
ma, que se celebra de l’11 al 21
d’aquest mes a Berlín. Sense que
es pugui dir que aquesta sigui
una Berlinale dels refugiats –ja
que ell mateix ho nega–, el seu
carismàtic director, Dieter
Kosslick, va afirmar ahir en roda
de premsa que aquesta edició vol
realçar “el dret a la felicitat, que
és també el dret de la gent a una
pàtria, a l’amor, a la pròpia afir
mació comapersona, al treball, a
la vida, i la supervivència”.
Quan va planificar el certa

men, ni Kosslick ni l’ambient del
cinema a Alemanya es podien

abstreure de l’intens debat sobre
la crisi dels refugiats que es viu al
país, que va tancar l’any 2015
amb la xifra demés d’unmilió de
sol∙licitants d’asil, la majoria de
Síria, l’Iraq i l’Afganistan. En
aquesta perspectiva s’inscriuen
algunes de les 18 cintes a concurs
i tambéalgunesde les que espro
jectaran en diferents seccions.
En total, a la Berlinale es veu

ran434pel∙lícules, sense que fal
ti l’oportunadosi de famaglamu
rosa, amb la presència a la catifa
vermella d’astres com George
Clooney, Nicole Kidman, Jude
Law, Colin Firth, Tilda Swinton,
Daniel Brühl i Gérard Depar
dieu. També la presidenta del ju
rat internacional, la premiada
actriu nordamericana Meryl
Streep, receptora el 2012 de l’Ós
d’Or honorífic, contribueix a
aquesta aurèola.
Els immigrants que opten per

abandonar el seu país d’origen
–ja siguin immigrants econò
mics o refugiats fugint de guer

res– apareixen en obres que es
presenten a Berlín a partir de la
setmana vinent. Pel∙lícules com
Fuocoammare, obra italofran
cesa entre el documental i la fic
ció, filmada durant dos anys per
Gianfranco Rosi a l’illa de Lam
pedusa, on arriben cada dia bar
casses plenes de gent desespera

da, i n’hi ha que no arriben per
què els ocupants s’han ofegat a la
Mediterrània. “És una pel∙lícula
dura, amb imatges que voldríem
no veure però que podríem tro
bar no només en el cinema, sinó
com a turistes a les nostres plat
ges”, va dir Kosslick, un director

de la Berlinale –té contracte fins
al 2019– amb reputació d’impri
mir un caràcter polític a les seves
apostes per al certamen, sense
deixar de banda, però, el toc
d’humor en les aparicions públi
ques, com ahir.
I també competeix pels pre

uats óssos el film de l’iranià Rafi
Pitts SoyNero, sobre un joveme
xicà que travessa el desert per
prosperar als Estats Units.
Aquesta coproducció franco
germanomexicana és l’única a
concurs amb participació llati
noamericana. Sí que n’hi ha de
Portugal, amb el film d’Ivo M.
Ferreira Cartas da guerra, sobre
el conflicte bèl∙lic d’Angola, que
aborda també els desplaçaments
humans.
Així mateix va a concurs en

aquesta línia la filipina Hele Sa
Hiwagang Hapis (traduïble per
‘Una cançó de bressol per al mis
teri dolorós’), de Lav Diaz, sobre
la guerra d’independència de
l’arxipèlag respecte d’Espanya.

La pel∙lícula, coproduïda amb
Singapur, de vuit hores de dura
da, és lamés llarga en competició
en la història de la Berlinale.
Són estrenes esperades en el

concurs d’aquest any el filmAlo
ne in Berlin (així, en anglès),
adaptació de Vincent Pérez de la
novel∙la de Hans Fallada Sol a
Berlín, sobre la resistència ale
manya al nazisme a la capital; i
també Genius, la primera pel∙lí
cula del director i productor tea
tral britànic Michael Grandage,
sobre la vida del nordamericà
Max Perkins, editor d’autors
comHemingway i Fitzgerald.

I, com es va encarregar de re
marcarKosslick, tambéhi ha hu
mor, com en dues comèdies
francòfones que es projectaran
fora de concurs, Saint Amour i
Des nouvelles de la planète Mars.
Entre els cinc films fora de con
curs també hi ha Hail, Caesar!,
comèdia dels germans Coen so
bre un rodatge als daurats anys
cinquanta de Hollywood. Hail,
Caesar! obrirà el festival el di
jous 11.
La Berlinale lliurarà també el

premi honorífic Cambra de Ber
lín a l’actor i director Tim Rob
bins. I hi haurà sentits homenat
ges a tres difunts recents: el mú
sic britànic David Bowie, que va
viure a Berlín occidental als anys
setanta; l’actor britànic Alan
Rickman, i el cineasta italià Etto
re Scola.
D’entre l’escassa presència es

panyola a la Berlinale aquest any
cal destacar el guardó que l’Eu
ropean Film Promotion (EFP)
lliurarà a l’actriu madrilenya
María Valverde com a estrella
emergent, i la participació del
cuiner basc Andoni Luis Aduriz
en el documental del català Pep
GatellCampo a través.Mugaritz,
intuyendo un camino. Atesa l’ac
tual situació, la Berlinale ha
preparat activitats adreçades als
refugiats a Berlín, que són
79.000 segons les últimes xifres
oficials.!
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Dieter Kosslick davant dels fotògrafs amb productes demarxandatge de la Berlinale, ahir a la roda de premsa a Berlín

CRÍT ICA D’ÒPERA

Sensacional ‘Trovatore’

Il trovatore

Autor:Giuseppe Verdi sobre
llibret d’S. Cammarano
Intèrprets:MarceloÁlvarez
(Manrico), Anna Netrebko (Leo
nora), Iekaterina Sementxuk
(Azucena), Ludovic Tézier
(Conte di Luna), Roberto Taglia
vini (Ferrando), Marion Lebegue
(Ines). Cors i orquestra de l’Òpe
ra Nacional de París. Director

del cor: José Luis Basso
Direcciómusical:Daniele Calle
gari
Producció:La Fura dels Baus.
Director d’escena: Àlex Ollé.
Lloc i data:Opéra Bastille, París
(31/I/2016)

ROGER ALIER

Poques vegades s’ha reunit un
equip tan impressionant en un
Trovatore comaquest quehapre

sentat la Bastille de París en
aquest final de gener que passarà
a la història com un moment
únic. La reunió sota la producció
bastant afortunada de La Fura
delsBaus, que insistia sobretot en
el caràcter militar dels combats
(la guerra contra Ferran d’Ante
quera i els catalans) aragonesos
(Verdi no va saber mai que exis
tissin uns catalans, com va de
mostrar en altres òperes) ha estat
el punt central de l’acció escèni

ca.
Marcelo Álvarez, protagonista,

encaraquehacantat ambempen
ta, ha estat el menys sensacional
de l’equip, i la seva pira ha sortit
correcta, però no ha fet trontollar
la sala. En canvi, la que sí que ho
ha fet en totmoment ha estat An
naNetrebko, de veumeravellosa
ment lírica, càlida i enplenitudde
ressons i harmònics, amb una ac
tuació escènica convincent.
Com a baríton, Ludovic Tèzier

ha fet un Comte de Luna insupe
rable per la bellesa del timbre i la
intensitat de la maldat escènica,
amb la seva excelsa versió d’Il ba
len del suo sorriso realment anto

lògica. Iekaterina Sementxuk ha
fet una Azucena exemplar, ma
ternal en algunsmoments, diabò
lica en d’altres, i venjativa fins al
final, amb aguts intensos i un fra
seig ardorós. S’ha distingit també
amb un timbre noble i molt flexi
ble el baix Roberto Tagliavini, i la
Ines deMarion Lebegue ha sabut
ser a lloc.
El més decebedor ha estat el

cor, que només a les intervenci
ons del tercer acte han estat al ni
vell adequat. L’orquestra, en can
vi, ha fet un efecte corprenedor i
Daniele Callegari ha estat acla
mat com tots, incloenthi els res
ponsables de La Fura dels Baus.!

MerylStreeppresideix
el jurat, i elsgermans
Coenobrenel festival
amb ‘Hail,Caesar!’,
foradeconcurs

‘Fuocoammare’ se
centraen lesarribades
aLampedusa, i ‘Soy
Nero’, enunmexicà
quevacapalsEUA


