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George Miller porta a Canes  
les seves mil i una històries

el que tenen en comú. Sense pares 
ni marit ni fills, la seva vida són les 
històries i no troba a faltar el marit 
que la va deixar fa temps per una do-
na més jove. Per això no sap què 
contestar quan un geni mig despu-
llat i d’orelles punxegudes (Idris El-
ba) se li apareix a l’habitació de l’ho-
tel a Istanbul –la mateixa on Agatha 
Christie va escriure Assassinat a 
l’Orient Express– i s’ofereix a conce-
dir-li “els tres desitjos que el seu cor 
anhela”. El que sí que interessa a 
Swinton és la història del geni i les 
seves aventures amb la Reina de Sa-
ba o les concubines de Suleiman el 

Magnífic. Però la història que real-
ment importa a l’espectador és la de 
Swinton i Elba, amb una química 
natural que s’alça per damunt de la 
fantasia delirant de la situació que 
interpreten. 

En la naturalesa desbordant i ex-
cessiva del film hi van implícits tam-
bé els seus defectes, sobretot la de-
riva cap a la solemnitat i el drama-
tisme d’un tram final que, al traslla-
dar l’acció de l’habitació d’hotel a la 
casa londinenca de Swinton, es car-
rega part de la màgia que la pel·lí-
cula havia construït fins aleshores. 
També resulta frustrant que, des-
prés de reivindicar els efectes espe-

cials pràctics a Mad Max: fury road, 
Miller s’entregui ara als efectes CGI 
de garrafa. Però queda l’atreviment 
d’un film sense por a explicar con-
tes de fades ni a reflexionar sobre la 
importància que tenen per ajudar-
nos a donar sentit a tot allò que no 
entenem de la vida, que sol ser molt. 

El príncep de la sàtira grotesca 
En competició oficial, i després de 
l’èxit a Canes de The square, Ruben 
Östlund es confirma com a príncep 
de la sàtira incorrecta i cruel amb 
Triangle of sadness, comèdia despi-
etada sobre els fastigosament rics i 
els seus privilegis que té com a fil 
conductor la parella formada per un 
model masculí i una influencer curts 
de gambals que fan un creuer de lu-
xe en companyia d’un repertori pa-
tètic de milionaris russos, traficants 
d’armes i gurus tecnològics, sense 
oblidar el capità alcohòlic i socialis-
ta que interpreta Woody Harrelson. 
El film contempla els seus perso-
natges sense empatia i els deforma 
fins a la caricatura per extreure 
–quasi a la força– la rialla del públic, 
sobretot quan porta a l’extrem situ-
acions tan grotesques com la del so-
par de gala, versió gore i sense frens 
del que ja va rodar a The square. 
L’humor ferotge i efectista d’Ös-
tlund té la virtut de riure’s de tot el 
que es belluga, però la seva falta de 
compassió i humanitat acaba satu-
rant, sobretot en la seva relectura 
àcida de la rebel·lió de les classes 
oprimides. No es descarta, però, que 
torni a guanyar la Palma d’Or.e

Ruben Östlund opta a la Palma d’Or amb una comèdia salvatge

George Miller, Douglas Mitchell, Tilda Swinton i Idris Elba, al Festival de Canes. ERIC GAILLARD / REUTERS 
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Interpretació  
Tilda Swinton i Idris Elba tenen 
una química natural que s’alça 
per damunt de la història

L
a carrera de George Miller 
està plena de cops de timó 
impossibles: de l’acció 
postapocalíptica de la tri-
logia Mad Max a la comè-

dia fantàstica Les bruixes d’Eastwick 
i el melodrama clàssic de L’oli de la 
vida; del cinema familiar de les sa-
gues de Babe o Happy feet a la pel·lí-
cula més salvatge i frenètica del Ho-
llywood recent, Mad Max: fury road. 
En aquest sentit, 3.000 years of lon-
ging, que s’ha presentat a Canes fo-
ra de competició, podria ser la sínte-
si de les mil i una històries que Mi-
ller porta a dins, una celebració de 
l’art de fabular, del poder dels mi-
tes i de l’amor com la gran història 
de les nostres vides. Una pel·lícula 
irregular i excessiva però contagio-
sa en el seu absolut desinterès per 
les tendències actuals de Hollywood 
i el cinema fantàstic: després d’un 
èxit com el de Fury road, Miller te-
nia una sola oportunitat per fer el 
que li donés la gana i ha fet la pel·lí-
cula més extravagant, inclassifica-
ble i sincera. 

En aquesta adaptació del conte 
The Djinn in the Nightingale’s Eye 
d’A.S. Byatt, una “narratologista” 
(Tilda Swinton) es dedica a viatjar 
pel món oferint xerrades sobre els 
mites de la humanitat i a investigar 
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Una escena del muntatge de Moreno 
Bernardi de l’obra Eduard II. TEATRE L’AKADÈMIA

El teatre extrem de 
Moreno Bernardi 
amb ‘Eduard II’

TEATRE

‘Eduard II’ TEATRE AKADÈMIA FFINS AL 5 DE JUNY 

H
i ha directors que proposen i hi ha 
directors que imposen. Els que 
proposen s’amaguen darrere de la 
proposta deixant que aquesta flu-
eixi en els paràmetres i les con-

vencions que provenen del text o les acotaci-
ons. Els que imposen exhibeixen la seva mira-
da sobre el subjecte teatral per damunt de qual-
sevol convenció a la recerca d’una lectura força 
unívoca de la proposta. No es tracta, però, d’una 
imposició capritxosa, sinó d’una lògica escè-
nica personal de resultes de processos d’inves-
tigació molt elaborats, com és el cas de Moreno 
Bernardi, director procedent del món de la 
dansa i investigador de la biomecànica teatral. 

Eduard II és el nou muntatge de Bernardi al 
Teatre Akadèmia. I l’espectador que hagi vist 
qualsevol dels altres espectacles anteriors 
(L’olor eixordadora del blanc i La nit) ja coneix 
la seva manera d’acostar-se al relat. No el sor-
prendrà, doncs, la seva mirada sobre l’obra de 
Christopher Marlowe, tan diferent de la que va 
protagonitzar ja fa anys Josep Maria Flotats al 
Lliure de Gràcia sota la direcció de Lluís Pas-
qual. Eduard II és la clàssica obra del teatre eli-
sabetià que posa damunt l’escenari la tragèdia 
d’un rei anglosaxó, com tant i tan bé faria des-
prés William Shakespeare. En aquest cas es 
tracta de l’amor prohibit entre el rei i un home 
humil, Galveston, que inflamarà la cort i, es-
clar, la reina Elisabet de França. Una història 
d’amor homosexual que Bernardi ha reescrit 
amb un seguit de 55 escenes amarades d’extre-
ma intensitat física i un univers sonor en què 
la paraula pot convertir-se tan sols en un crit 
dintre el repic dels tambors. 

No sé si els títols sobreimpressionats que 
precedeixen cadascuna de les escenes ajuden 
a la comprensió per als que desconeixen l’obra, 
i al meu entendre hi ha alguns problemes en 
la dramatúrgia. Però també és cert que hi ha un 
treball interpretatiu, encapçalat per un mag-
nífic David Menéndez, d’altíssima exigència i 
brillants resultats conjunts. Hi ha també un 
poderós sentit del ritual que atrapa l’especta-
dor tot i un possible desconcert inicial, i un po-
derós treball plàstic i de moviment al qual se-
gurament li manca una mica més de silenci en-
tre tro i tro.e
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