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‘Caché’ i ‘El tiempo que queda’ ja van agradar al festival de Cannes

Les noves pel.lícules de Haneke
i Ozon fan brillar la Seminci

c

QUIM CASAS
VALLADOLID

CINE I FESTIVAL

La Setmana Internacional
de Cine de Valladolid se-

gueix picotejant del millor exhibit
en l’últim festival de Cannes. Ahir li
va tocar a Caché, un altre retrat infle-
xible de les pors de la societat con-
temporània a càrrec de Michael Ha-
neke, i a El tiempo que queda, pel.lícu-
la de François Ozon centrada en els

últims dies de vida d’un fotògraf ho-
mosexual a qui se li diagnostica un
càncer terminal.

Haneke explica en la seva última
pel.lícula una història d’inseguretat
que posa a la picota el tema del ra-
cisme –en aquest cas, l’enfronta-
ment entre francesos i algerians–
amb una franquesa i una con-
tundència demolidores. Fidel al seu
estil, entre inquiet i abstracte, el di-
rector de La pianista narra la història

d’un matrimoni acomodat, el que
formen Daniel Auteuil i Juliette Bi-
noche, a partir del moment en què
la seva burgesa seguretat és alterada
per la intromissió d’algú que filma
diàriament, en vídeo, la façana de
casa seva.

El cine de Haneke va un pas més
enllà del de qualsevol director inte-
ressat a polsar la realitat que l’envol-
ta. Aliè a qualsevol tòpic i mani-
queisme, Caché està a l’altura d’El

vídeo de Benny, Funny games i Código
desconocido, és a dir, a l’altura del mi-
llor cine perpetrat a Europa en l’ac-
tualitat.

Menys ambiciós, Ozon mostra a
El tiempo que queda la seva faceta
més delicada i commovedora. És l’O-
zon de Bajo la arena i Cinco veces dos,
no l’Ozon dels focs d’artifici de 8 mu-
jeres. El personatge central, interpre-
tat per Melvin Poupaud, disfruta del
prestigi absolut i de la vida accelera-
da fins que un tumor fa que es re-
plantegi els pocs mesos que li que-
den de vida.

Pròxima a vegades al Patrice
Chéreau d’El seu germà, El tiempo que
queda captura la fragilitat d’algú
que vol retrobar-se a si mateix quan
la vida se li escapa dia rere dia sense
remissió.<

El Mercat evoca
Ovidi Montllor
amb ‘Deu anys
de vacances’
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HI ACTUARAN PI DE LA
SERRA, ADRIÀ PUNTÍ I
PASCAL COMELADE

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

MÚSICA I HOMENATGE

La figura i l’obra d’Ovidi
Montllor inspiren avui,

a partir de les deu de la nit, el
concert d’homenatge 10 anys de
vacances a la sala que dóna nom
al cantautor, al Mercat de les
Flors. Quico Pi de la Serra, Adrià
Puntí, Miquel Gil amb Pascal Co-
melade, Roger Mas, Feliu Ventura
i Verdcel participen en el recital
amb què l’ACIC (Associació de
Cantants i Intèrprets Professio-
nals en Llengua Catalana) se su-
ma a la commemoració del 10è
aniversari de la mort de l’autor
d’Homenatge a Teresa.

Es tracta del segon dels tres
concerts organitzats per l’ACIC.
El primer va tenir lloc el 24 de se-
tembre a València, i el tercer serà
el 26 de novembre a Alcoi, la loca-
litat natal de Montllor. L’associa-
ció ha expressat, a través del seu
president, Lluís Marrasé, el seu
disgust per la negativa de les ins-
titucions valencianes, inclòs
l’ajuntament d’Alcoi, a col.labo-
rar en cap d’aquests homenatges.
Posició que contrasta amb el su-

port financer atorgat per la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Barcelona.

Feliu Ventura i Verdcel van
mostrar dilluns, en roda de prem-
sa, la seva preocupació per l’estat
de la música en català al País Va-
lencià. Malgrat tot, els músics va-
lencians es van mostrar «optimis-
tes», perquè creuen que l’oferta
artística «està viva creativa-
ment». Ventura, col.laborador de
Lluís Llach, va defensar la creació
d’una fundació per mantenir viu
el record del cantautor, en la
línia de la que hi ha a Xile al vol-
tant de Víctor Jara.

q EL RECITAL DEL 1985
En el recital, cada un dels artistes
interpretarà tres cançons. Les ac-
tuacions s’alternaran amb imat-
ges del concert sense públic que
l’Ovidi va oferir al Palau Macaya
de Barcelona el 1985, gravat per
TV-3. La cita d’avui gairebé coinci-
deix amb el 10è aniversari del pri-
mer homenatge pòstum a Mont-
llor, que va ser organitzat per
l’ACIC l’11 de novembre de 1995 i
que va comptar amb les interven-
cions de Paco Ibáñez, Toti Soler,
José Antonio Labordeta, Pau Riba,
Marina Rossell, Jordi Dauder i Fe-
liu Formosa.

Entre les cançons selecciona-
des per a aquesta nit figuren Ho-
menatge a Teresa, que serà inter-
pretada per Miquel Gil i Pascal
Comelade; La samarreta, adapta-
da per Feliu Ventura, i La carnisse-
ria (Adrià Puntí). Pi de la Serra
rescatarà Suau, una peça pròpia
que en el seu dia va dedicar a Ovi-
di Montllor.<

La mirada de l’altre
Un cineasta
senegalès roda un
documental sobre
l’emigració a Sant
Feliu de Codines

Reportatge

c

CRISTINA SAVALL
SANT FELIU DE CODINES

Ara fa set anys Kabba Bar-
row, procedent de Gàmbia,

va rebre una pallissa tremenda a
Sant Feliu de Codines. Després de
l’encesa controvèrsia i dels actes de
solidaritat que el van acompanyar,
ell continua vivint en aquest poble
aparentment tranquil i escombra els
carrers com abans d’aquell mateix
dia en què un grup de joves el van
atacar, per motius racistes, després
d’haver-lo insultat i d’haver intentat
cremar una casa on vivien diversos
africans.

Moussa Touré, un prestigiós rea-
litzador senegalès que va començar
en el cine treballant de cap d’il.lumi-
nació amb François Truffaut, ha
triat aquesta població del Vallès
Oriental per rodar-hi una pel.lícula
documental sobre la incomunicació,
sobre la preocupant absència del
diàleg que detecta entre emigrants i
natius. Cara a cara vol mostrar
aquest mur absurd que impedeix
que els col.lectius africans establerts
a Catalunya s’integrin.

q L’ÈXODE
«Vull parlar de l’aspecte humà, de la
mirada que tenim sobre l’altre»,
apunta Touré, que contempla amb
horror els successos de la frontera
de Melilla. «La fam els porta a la
frontera. ¿Qui pot parar l’emigra-
ció? ¿Qui pot retenir qui arrossega
una situació així?» Segons ell, a
l’Àfrica no es parla de cap altra cosa.
«Tothom vol fugir i cap govern es
preocupa per plantejar el debat so-
bre l’emigració, sobre la marxa de
la població jove. Tinc la sensació
que se’ls empeny a venir aquí».

Touré és un director compromès
amb la realitat del seu país, autor de
documentals que donen la paraula
als oblidats. Les seves pel.lícules mi-
ren de cara les guerres i les in-
justícies socials. A Nous sommes nom-

breuses, un dels seus films més durs,
dones violades en la contesa de la
República Democràtica del Congo
relaten davant la càmera com s’ho
han fet per superar tanta violència.

Cara a cara compta amb el fi-
nançament d’Ull Anònim, col.lectiu
organitzador del festival de cine
africà que se celebra a Barcelona, i
de la productora francesa Les Films
du Crocodile. Touré filma sense ca-
muflar la realitat, sense focus artifi-
cials i sense donar consignes als en-
trevistats de com s’han de compor-
tar davant la càmera. L’equip és
molt reduït: ell, un tècnic de so –Jor-
di Poch–, i Genoveva Sans, que tra-
dueix simultàniament preguntes i
respostes. El cineasta fa preguntes
clares i directes. «Dono la paraula a
tothom sense excepció», explica el
director, que defensa que la con-
vivència és possible. «Aquí hi ha
molts africans de Mali. Em recor-
den els catalans. Són orgullosos,
vetllen per les tradicions, estimen la

seva terra i miren a l’horitzó. Només
han de parlar, i s’entendran».

El primer punt de rodatge és la
casa de Pere Pladevall, regidor socia-
lista de l’ajuntament de Sant Feliu
de Codines. Les seves respostes són
brutals. Touré ni s’immuta. Intenta
comprendre què hi ha darrere de
frases tan contundents com que la
integració és impossible. «L’únic que
ens uneix és l’intercanvi de merca-
deries. En aquest món un dóna pel
cul a l’altre. Així de clar», afegeix el
regidor, que recorda que va ser emi-
grant a Bèlgica, davant la mirada
impassible de Touré, que reté a la re-
tina la desesperació que mou els
emigrants del seu país.

La filmació prossegueix en un bar
molt concorregut. Mamady Kanoute
hi és; acaba de quedar-se sense feina
com a soldador. «Em pensava que
seria més fàcil. És molt dur. He de
mantenir la meva família i no tinc
papers ni la possibilitat de tenir-ne.
Aquí ningú t’ajuda».<

33 Touré (amb gorra) entrevista Mamady Kanoute (a l’esquerra) en un bar de Sant Feliu de Codines.

JOSEP GARCÍA

L’objectiu
‘CARA A
CARA’ INDAGA
EN L’ABSÈNCIA
DE DIÀLEG

El realitzador
MOUSSA TOURÉ
OPTA PER DONAR LA
PARAULA A NATIUS
I EMIGRANTS


