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‘Alcarràs’ queda  
fora de la cursa  

pels Oscars

CINEMA

La pel·lícula Alcarràs, de Carla Simón, final-
ment no arribarà a la gala dels Oscars, que se 
celebrarà a Los Angeles el 12 de març del 2023. 
L’Acadèmia va fer públiques ahir al vespre les 
quinze pel·lícules nominades, i la catalana no 
era a la llista. 

Competiran per guanyar l’Oscar, entre d’al-
tres, la francesa Saint Omer (di-
rigida per Alice Diop), la su-
eca Cairo conspiracy (Tarik 
Saleh), la polonesa EO 
(Jerzy Skolimowski), la 
danesa Holy spider (Ali 
Abbasi), l’alemanya Res 
de nou a l’oest (Edward 
Berger) i la sud-coreana 
Decision to leave (Park 
Chan-Wook). 

Des que va aconseguir la fita 
històrica de l’Ós d’Or al Festival de Berlín al fe-
brer –el primer film en català que ho aconse-
guia–, Alcarràs, segona pel·lícula de Carla Si-
món, ha anat assolint altres fites, com ara ser 
una de les pel·lícules no nord-americanes que 
han tingut més espectadors a les sales de cine-
ma de l’estat espanyol aquest any (al setembre 
ocupava la tercera posició) i convertir-se en la 
millor estrena en català de l’última dècada.e
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L’herència del racisme a la burgesia catalana 

me, esclar, si és que hi és, corre per so-
ta. Es dissimula. I perquè la família 
catalana està molt lluny de la nord-
americana. Pompermayer dibuixa un 
entorn familiar tòxic amb una mare 
frívola, borratxa; un pare cínic, infidel 
i manipulador; un fill força ingenu i 
encara molt adolescent, i una àvia im-
possibilitada que al capdavall serà el 
detonant del conflicte i la qui establi-
rà la relació entre passat i present 
amb un efecte contundent. Un con-
flicte desigual perquè la figura del pa-
re està contrastada i ben desenvolu-
pada, mentre que la de la noia és for-
ça esquemàtica, sense eines ni dis-
curs per confrontar-se més enllà de 

l’emotivitat. Ell és un dolent 
d’aquests que surten a les sèries on 
l’autor acostuma a col·laborar. Do-
lent, dolent. I ella és la bona noia. La 
víctima immaculada. 

La posada en escena porta el segell 
de Julio Manrique. Un segell que po-
tencia els efectes dramàtics amb 
imatge i so i que excel·leix en la direc-
ció d’uns intèrprets entre els quals 
destaca Mireia Aixalà fent de mare. 
Seus són els millors moments d’una 
funció que manté la tensió dramàti-
ca, però a la qual aniria d’allò més bé 
prescindir de les últimes escenes des-
prés de la conversa entre l’àvia (impe-
cable Carme Fortuny) i el net.e 
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Tamara Ndong a l’obra Amèrica. DAVID RUANO / FOCUS

‘Amèrica’  

LA VILLARROEL FFINS AL 5 DE FEBRER DEL 2023 

D
illuns passat el primer 
ministre dels Països Bai-
xos, Mark Rutte, va de-
manar perdó pels 250 
anys d’esclavitud infrin-

gida als natius de les seves colònies. 
Entre nosaltres no hem arribat tan 
lluny, però el març del 2018 l’Ajunta-
ment de Barcelona retirava l’estàtua 
del durant anys prohom Antonio Ló-
pez, que, segons els historiadors, va 
fer una bona part de la fortuna amb el 
tràfic d’esclaus. De fet, la prosperitat 
d’una part de la burgesia catalana té 
els orígens en el comerç d’esclaus i la 
seva explotació a les finques i ingeni-
os cubans durant el segle XIX. 

El dramaturg Sergi Pompermayer 
porta el tema a escena amb Amèrica, 
un drama amb un punt de partida for-
ça semblant a la cèlebre i antiracista 
pel·lícula Endevina qui ve a sopar. Si 
al film la noia porta a sopar a casa dels 
pares el nòvio negre, a Amèrica és el 
fill que viu i estudia a Londres qui 
porta a la gran casa familiar la nòvia 
afrodescendent. Fins aquí la coinci-
dència... perquè som al 2021 i el racis-
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