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L’actriu principal del film, Marta Belmonte, amb el director, Carles Benpar

Sydney Pollack, Woody Allen i Jean Luc Godard han confirmat la seva participació a ‘Cineastes contra magnats’

Carles Benpar denuncia els
atacs a l’obra cinematogràfica

Sandra Gómez
BARCELONA

Carles Benpar
presentava ahir el
rodatge de ‘Cine-
astes contra mag-
nats’, una suma de
ficció i documental
que protesta per la
manipulació que la
televisió fa del
cinema.

L
a pel·lícula combina
diverses formes del
llenguatge cinema-
togràfic (escenes de
ficció, material d’ar-

xiu, clips de films i testimonis
de directors) en un “assaig”
que és, sobretot, un manifest
militant en defensa dels drets
morals de l’autor cinemato-
gràfic davant les manipulaci-
ons que el mitjà audiovisual fa
de la seva obra.

Cineastes contra magnats està
dirigida per Carles Benpar i
pretén testimoniar la lluita
que enfronta l’esperit creador
contra el poder manipulador
de la televisió, que va des del
canvi de velocitat en les pel·lí-
cules mudes fins a l’acolori-
ment electrònic de films en
blanc i negre passant per l’al-
teració del seu format original
–especialment l’ scope– amb el
panning i l’ scanning, les inter-
rupcions publicitàries i les
modificacions del doblatge i
de la banda sonora. Segons
Benpar, “l’alteració del format
scope és la més escandalosa i
qualsevol espectador intueix
que està malament”, i afegia
que, tot i així, “un pot no di-
ferenciar què és una mostra

d’estil i què manipulació”.
A partir d’aquesta preocu-

pació, Carles Benpar va publi-
car l’any 1991 el llibre Cineas-
tes contra magnats, que recollia
articles publicats a La Vangua-
rdia entorn les manipulacions
que patien les pel·lícules eme-
ses per les cadenes estatals en
aquell període. Amb el mateix

títol, el fil argumental del film
són històries que guarden pa-
ral·lelisme amb aquesta idea
d’atac a l’obra d’art que de-
nuncia Benpar. Cineastes contra
magnats recrea la cort de Felip
II, el qual ordena retallar una
obra de Tiziano al mateix
temps que, en ple segle XVI, el
Papa decideix tapar els frescos

despullats de Miquel Àngel a
la Capella Sixtina. A més, ci-
neastes com Sydney Pollack,
Woody Allen, Richard Fleis-
cher, Volker Schlöndorff i Jean
Luc Godard han confirmat la
seva participació. El reparti-
ment el componen només
homes, tret de Marta Belmon-
te, que enllaça els testimonis

amb la part de ficció. Encara
que Benpar creu que la més
gran difusió del film serà en el
mitjà televisiu, el director
pretén que l’exhibició princi-
pal sigui en 35 mm en cine-
mes per convertir-la en la
“defensa de l’autor, però so-
bretot de l’obra en si, perquè
la pel·lícula també té drets”.
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‘Excés’

Crims
decorosos

Francesc Massip

‘Excés’, de Neil LaBute. Traducció: Carlota
Subirós. Intèrprets: Andreu Benito, Joan
Carreras, Cristina Genebat, Daniela Feixas.
Escenografia: Bibiana Puigdefàbregas.
Vestuari: M. Rafa Serra. Ajudant de

direcció: Gemma Rodríguez. Direcció:

Magda Puyo. Barcelona, TNC, Sala Tallers,

21 de gener.

Aquesta és una setmana d’esglaiants confessions al
TNC. Respectables personatges que podrien ser
qualsevol de nosaltres que en un moment de fran-
quesa ens revelen, com si res, els seus recòndits crims
comesos per acció o omissió. Em refereixo a la coin-
cidència de l’estrena d’Excés de LaBute i la reposició de
La caiguda de Camus, que tenen en comú la revelació,

en forma de monòleg abocat al públic, dels replecs
més amagats i sòrdids de l’ànima humana.

El dramaturg i cineasta nord-americà Neil LaBute
(1961) presenta una estremidora trilogia d’assassi-
nats, duts a terme com si res i proclamats amb tota
naturalitat, com un episodi més d’una irreprotxable
quotidianitat. El primer, el millor, s’emmiralla en el
sacrifici d’Ifigènia, la filla; una mort catapultada per
la profunda misogínia que expressa l’home encarnat
magistralment per Andreu Benito, no tan jove com
volia l’autor, però d’una rotunda versemblança. És
una pràctica gens anormal a l’Índia posar un granet
d’arròs a la boca de les nenes per tal d’asfixiar-les, o
llençar-les directament a les escombraries: la collita
diària de nenes rescatades dels contenidors n’ha
omplert els orfenats. Amb una similar absència de
culpa, el pare de família benpensant que interpreta
Benito es queda tan ample després d’explicar l’hor-
rible crim. És una revelació incommovible i inespe-
rada, perfectament escandida en un monòleg dis-
tanciat, en què només quan es treu la corbata es co-
mença a ensumar que amaga alguna cosa. Benito
construeix el personatge amb una precisió diàfana,
introduint un parell de tics que l’apropen tot d’una
a la vida real: aquell posat indecís dels peus, aquell
llaviqueig imperceptible que traeix l’explosiva reve-
lació que és a punt d’acomplir, el fan d’una inquie-
tant normalitat.

El segon episodi, més previsible, planteja el crim
homofòbic vinculat al llegendari mormònic dels

Sants Venjadors, però en el qual hi batega també la
revenja d’Orestes contra el pare cruel. Dos personat-
ges asseguts en escena que alternen els seus monò-
legs complementaris però sense connexió directa es
presenten com a jove parella pixapins i pureta, que
es gronxa en una vida convencional i hipòcrita i que
s’excita al primer esquitx de sang, premonició de la
carnisseria ritual que el noi, esplèndid Joan Carreras,
cometrà en colla. El tercer és l’únic personatge
d’antuvi anòmal i l’únic que no oculta el crim ni en
queda impune. Daniela Feixas pronuncia amb gran
convicció el rol de l’adolescent seduïda pel mestre i
abandonada amb un preny a les entranyes, que tra-
marà, com una Medea d’ara, la mort del fill per
afrontar el progenitor.

La posada en escena de Magda Puyo és d’una gran
sobrietat, centrada en un treball actoral concís i
contundent que entatxa l’espectador a la butaca en
un procés d’estimulant alerta que fa innecessari
l’entreacte i que juga amb una escenografia simple i
eficaç: un terra de línies geomètriques que delimiten
l’abstracte espai de l’acció, i una pantalla de fons que
varia a cada episodi per culminar, en el darrer, en la
projecció videogràfica del primer pla de l’actriu, en
àgil substitució de la simple gravadora de l’original.
Una resolució que recorda l’impactant muntatge
Nascuts culpables de Moma Teatre, i que demostra que
amb pocs elements i un repartiment encertat, un
text dur pot desembocar en un espectacle vertiginós,
com és el cas.


