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Mor Richard Donner, el director 
de ‘Superman’ i ‘Els goonies’

repte que no tothom estava en con-
dicions d’assumir: dirigir Superman 
(1978). Fins aleshores els superhe-
rois no havien tingut gaire sort en el 
cinema, sobretot perquè la tecnolo-
gia no estava a l’altura de la imagi-
nació dels còmics. Un bon pressu-
post i l’habilitat de Donner van cap-
girar la tendència, i aquell Super-
man encarnat per Christopher 
Reeve es va convertir en el quilòme-
tre zero de la carrera cinematogrà-
fica dels superherois.  

Consolidat a la taquilla de Holly-
wood, Donner va entrar en la seva 
dècada daurada dirigint John Sava-
ge a Inside moves (estrenada aquí 
amb el títol Max’s bar). La comèdia 
La joguina (1982), amb Richard 
Pryor, i sobretot Ladyfalcó (1985), 
una fantasia medieval amb Miche-
lle Pfeiffer i Rutger Hauer, van con-
firmar la seva posició en la indús-

tria. I encara més quan es va fer càr-
rec d’Els goonies (1985), pel·lícula 
d’aventures d’iniciació juvenil i mi-
te generacional.  

El talent de Donner per la comè-
dia i l’acció va ser encara més elo-
qüent a Arma letal (1987), el film 
protagonitzat per Mel Gibson i 
Danny Glover. Buddy movie para-
digmàtica, Arma letal va do-
nar peu a una saga de quatre 
títols, i tots dirigits per 
Donner, que a més a més 
va seguir alimentant la 
seva filmografia amb 
pel·lícules com la comè-
dia Scrooged (1987), amb 
Bill Murray; el western 
Maverick (1994), amb Mel 
Gibson;  el thriller d’acció As-
sassins (1995), amb Sylvester 
Stallone, i 16 carrers (2006), amb 
Bruce Willis.e

El director i productor Richard Donner fotografiat a Beverly Hills el 7 
de gener del 2017. VALERIE MACON / AFP

El cineasta nord-americà també va dirigir la saga ‘Arma letal’

CINEMA

El cineasta nord-americà Richard 
Donner va morir ahir als 91 anys. 
Director de  pel·lícules com Super-
man (1978), Els goonies (1985) i les 
de la saga Arma letal, també va 
exercir com a productor cinemato-
gràfic en films com Allibereu Willy 
(1993) i Joves ocults (1987). A la dè-
cada dels 2000 va produir l’exito-
sa X-Men i la preqüela X-Men Ori-
gins: Wolverine (2009). És a dir, la 
seva filmografia inclou alguns dels 
títols més populars del cinema 
nord-americà dels últims quaranta 
anys.    

Nascut al Bronx el 1930 amb el 
nom de Richard Donald Schwartz-
berg, va començar la seva carrera 
com a actor però aviat va deixar la 
interpretació i va optar per la direc-
ció. En els seus inicis va dirigir do-
cumentals, juntament amb George 
Blake, i anuncis de televisió. Quan 
Blake va morir, Donner es va decan-
tar per la televisió. De fet, pertanyia 
a la generació de cineastes que es va 
formar a les produccions televisives 
dels anys 60. Va dirigir episodis de 
sèries tan populars com The 
Twilght Zone, Perry Mason, L’agent 
de CIPOL, Superagent 86 i El fugi-
tiu; i als anys 70, d’Ironside, Canon 
i Kojak, entre d’altres.  

Podria haver continuat treba-
llant a la televisió fent sèries i tele-
films, perquè la seva carrera cine-
matogràfica, que havia començat el 
1961 amb  X-15, era poc consistent: 
tot just tres llargmetratges en quin-
ze anys. Però aleshores va arribar La 
profecia (1976), una de les pel·lícu-
les de terror més interessants 
d’aquells anys posteriors a l’èxit de 
L’exorcista. Protagonitzada per 
Gregory Peck i Lee Remick, La pro-
fecia era una inquietant història so-
bre l’arribada de l’anticrist que 
Donner va dirigir amb elegància i un 
bon domini del suspens: pocs direc-
tors han aconseguit que un nen en 
tricicle inspiri tanta por com ell. El 
bon ofici, i la bona resposta de la ta-
quilla, van obrir-li les portes a un 
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‘Fenomen’, 
la poètica de trencar 

gel al Grec

‘Fenomen’ MERCAT DE LES FLORS 33 DE JULIOL 

E
n francès de l’art de la interpretació 
en diuen jouer. O sigui jugar. I jugar 
és el que ha volgut fer Quim Girón 
en el seu nou espectacle, en què 
l’acompanya Moon Ribas. Un joc al 

voltant de les possibilitats del gel en els tres es-
tats. Un joc sobre com canviar l’estat de la ma-
tèria i, per això, un joc sobre els processos na-
turals que ens envolten. Un joc que diuen que 
ha nascut com a investigació sense una drama-
túrgia precisa, tal com faria un nen si li dones 
uns trossos de gel i un martell. 

Girón ja va experimentar amb els canvis for-
mals de la matèria quan s’hi aplica una força a 
Fang, un esplèndid espectacle d’una gran plas-
ticitat i una poètica visual veritablement sen-
sacional que s’ha vist ben poc i que mereixeria 
una llarga explotació. Del fang, doncs, al gel. Un 
material més anàrquic, més independent, que 
resulta ben difícil de modelar i que en conse-
qüència demana un altre tractament: el trenca-
ment. I és que per molts grampons que un es po-
si al peu és extremadament dificultós caminar 
i moure’s sobre dues barres de gel. Girón ho fa 
i ofereix així les poques acrobàcies que hi ha a 
l’espectacle. L’entrada de Ribas sortint del con-
gelador amb una gran placa de gel té força plàs-
tica i fins i tot una certa intriga, i l’esclat del gel 
quan cau sobre el linòleum i queda esmicolat en 
mil trossos de colors blavencs, com els de la ca-
da cop menys gelada Antàrtida, ens transporta 
a un caos tan bell com desconegut. Girón, abo-
cat sobre el fons del congelador i d’esquena a Ri-
bas, llançant trossets de gel sobre el linòleum 
convertit en llenç em va fer pensar en Jackson 

Pollock al seu estudi de Nova York. Una imat-
ge que creix encara més quan el fum es 

barreja amb l’aigua sobre el linòleum 
i crea un món de formes en movi-

ment. Sigui dit tot això per mos-
trar les qualitats plàstiques i 
l’interès d’una proposta, copro-
duïda pel Grec i el festival Sis-
mògraf d’Olot, a la qual, no obs-
tant i al meu parer, li manca allò 

de què presumeix, una mínima 
dramatúrgia que enfili les esce-

nes. Una recomanació: l’interes-
sant joc amb el bust de gel requeriria 

una presentació més frontal.e
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