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CINE // PRESENTACIÓ

Sundance consolida la seva aposta pel documental 

'La pelota vasca' es projectarà al festival dels EUA, que comença avui

IDOYA NOAIN
NOVA YORK

Quan el primer projector del festival de cine Sundance arrenqui aquesta nit a Park City (EUA), la
pantalla s'il.luminarà amb les onades de Riding giants, un documental firmat per Stacy Peralta que
explora la cultura del surf. La innovadora aposta no sorprèn en aquest festival. El certamen fundat per
Robert Redford fa anys que recolza el gènere amb força i ara que s'ha demostrat el seu poder a la
taquilla --especialment després dels èxits de Bowling for Columbine i Capturing the Friedmans, que va
guanyar aquí l'any passat--, Sundance no té intencions de canviar.
"Tothom persegueix els documentals, ningú es vol perdre el pròxim gran treball", declarava
recentment Sheila Nevins, la vicepresidenta de documentals de la cadena HBO, que l'any passat va
comprar Balseros. Entre els projectes que ja han començat a captar l'atenció dels executius de compres
hi ha des d'una peça en què un cineasta menja durant 30 dies seguits només de McDonalds fins a un
documental sobre Metallica, passant per un treball experimental sobre l'artista Henry Darger.
"Intentem mostrar documentals que fan servir el llenguatge del cine de ficció i que ofereixen una
experiència tan satisfactòria com qualsevol obra cinematogràfica", va dir Diane Weyermann. Ella
és la programadora de documentals d'un festival on se'n projectaran 46.
Entre ells, fora de competició, figura La pelota vasca, el tercer treball que Julio Medem presenta a
Sundance, on va debutar amb Los amantes del círculo polar i on ja va triomfar amb Lucía y el sexo.

MERCAT IMPORTANT
En total, i fins al dia 25, a Sundance es projectaran 255 pel.lícules, per a les quals es calculen 40.000
espectadors i entre les quals figura, també fora de concurs, Te doy mis ojos, d'Iciar Bollain.
L'altra pel.lícula espanyola --la producció de Filmax The machinist-- ha estat inclosa a la llista de les
pel.lícules més esperades que ha redactat Variety.
El certamen espera sobretot confirmar el seu potencial com un dels mercats més importants d'Amèrica
del Nord després de Toronto. Per aconseguir-ho s'espera repetir el precedent de l'any passat, quan
molts dels films que van triomfar i es van vendre són ara favorits de crítica i guardons, incloent-hi
American splendor, The station agent i The cooler.
A més, hi ha grans esperances posades en alguns dels llargmetratges de ficció, incloent-hi alguns, com
Tarnation, que amb un pressupost de 200 dòlars exemplifica a la perfecció el domini del que els
organitzadors han definit com a "pressupostos microscòpics" en el cada vegada menys finançat
univers del cine independent.

Col.locació d'un cartell del festival de Sundance, ahir a Park City. Foto: AP / DOUGLAS C. PIZAC
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