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El director mexicà rep un homenatge en la clausura del Festival de Cinema Jove de València

Guillermo del Toro: “Els bons
m’avorreixen moltíssim”

Ja des de la seva opera prima,
Cronos, se li van obrir les portes
de la indústria de Hollywood.
Després vindria Mimic (1997) o
El espinazo del diablo (2001). Per
rodar la seva darrera, Hellboy
(2004), va renunciar a dirigir
Harry Potter. I és que Guillermo
del Toro reconeixia ahir a Va-
lència que li agradaven els
monstres d’aquesta història,
però no els nens angelicals que
la protagonitzen.

Sense embuts, admetia que
li interessen més els dolents,
els bruts i els malalts que els
bons, i que aquests l’avorreixen
moltíssim. Amb ironia, apun-
tava: “Com que sóc un gros
frustrat i raret, em tanco a casa
a imaginar maldats”. Apro-
fundint més, reconeixia que
aquesta passió pel terror i la
fantasia desaforada té molt a
veure amb el fet d’haver nascut

en un país tan agressiu i ple de
contrastos com Mèxic. “A vint
metres et maten un amic, el
teu pare et dóna una pistola als
cinc anys; és un país duríssim,
i a la vegada molt catòlic i amb
sants molt gore”.

Entre les cinc pel·lícules que ha
rodat fins ara i per les quals
ahir a la nit, durant l’acte de
cloenda, el Festival de Cinema
Jove li va atorgar el premi
Lluna de València, reconeix
que hi ha una “malaltissa co-
herència”. “Cada pel·lícula il·lu-
mina una mica l’anterior. Hi
ha un munt de camins creuats
que van donant pistes. Totes
són part d’un mateix objectiu”.
Seguint aquesta filosofia roda-
rà a partir del mes de maig de
l’any que ve amb Ariadna Gil,
Sergi López i Saturnino García
El laberinto del Fauno, un conte
de fades obscur i gòtic situat en

els anys 40. Tornarà aleshores,
com ja va fer amb El espinazo del
diablo, a rodar a l’Estat espanyol.
Juntament amb Guillermo del
Toro, l’actriu Marta Etura (La
vida que te espera) era també
ahir homenatjada en rebre el
premi Un futur de cine. En la
gala de clausura es van conèi-
xer, a més, els guanyadors
d’aquesta 20 edició del festival.
Dues dones es van endur els
principals guardons, la directo-
ra alemanya Maden Ade pel seu
llargmetratge sobre la violència
a les escoles, The forest for the trees,
i la irlandesa Margaret Corkery
pel curt Killing the afternoon.

Guillermo del Toro manté el seu to irònic de sempre i la seva passió pel cine de terror
ARXIU

La directora
alemanya Maden
Ade guanya la 20a
edició del Festival
de Cinema Jove de

València

La diàspora,
eix del Festival
de Cine Jueu
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L
a setena edició del
Festival de Cinema
Jueu, que se celebra
des de demà fins al 3
de juliol, ha escollit

com a eix d’aquesta edició una
de les qüestions que més han
marcat la història d’aquest
poble des que es va exiliar a Ba-
bilònia al 586 aC: la diàspora.
Aquesta paraula, que s’utilitza
per designar les comunitats de
jueus que viuen fora d’Israel,
serà el referent de les pel·lícu-
les, conferències i activitats
previstes per a aquesta edició.
El més esperat: l’estrena mun-
dial del documental Desmemo-
rias i la projecció de Shoah
(1985), una producció francesa
de Claude Lanzmann, excepci-
onal tant per la seva durada, de
nou hores i mitja, com pel fet
que malgrat que parla de l’Ho-
locaust, no utilitza ni una sola
imatge d’arxiu.
El Festival ha elaborat un pro-
grama que inclou una estrena
mundial i sis pel·lícules més
fins ara inèdites a l’Estat. La pri-
mera, Desmemorias, és de la re-
alitzadora uruguaiana resident
a Barcelona Paola Perkal, i trac-
ta l’Holocaust des de la pers-
pectiva dels fills i néts dels su-
pervivent. Perkal relata el

viatge d’un grup de joves, jueus
i no jueus, europeus i llatinoa-
mericans durant cinc dies per
la Polònia actual. Entre les al-
tres pel·lícules programades en
sobresurten Wondrous Oblivion
(Gran Bretanya, 2004), de Paul
Morrison, que tracta el tema
dels afrojueus, i Olga (Brasil,
2004), de Jayme Monjardim,
que retrata la història d’una co-
munista jueva i alemanya de
l’alta societat.
Però un dels plats forts serà,

sens dubte, la projecció de
Shoah, que es farà un únic dia,
el 2 de juliol. Aquesta pel·lícu-
la, on les entrevistes a super-
vivents, testimonis i exnazis
demostren que l’antisemitisme
que va causar la mort de sis mi-
lions de jueus encara és viu en
algunes persones, és, segons el
director de l’Institut Francès,
Christopher Milers, “una clau
indispensable per a la memò-
ria”. Com a novetat, aquesta
edició ha programat un con-
junt d’activitats a l’aire lliure
que tindran lloc a la plaça Sant
Felip Neri, al call de Barcelona.
Durant tres dies, de l’1 al 3 de
juliol, la plaça es transformarà
en un espai cultural on es
podrà assistir a la projecció de
pel·lícules, actuacions de mú-
sica en viu i degustació de men-
jars típics.
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Guillermo del
Toro està
encantat
que

l’encasellin en el
cinema de terror i
fantàstic perquè és
el que li agrada fer.
Després d’èxits com
‘Hellboy’, ara
prepara ‘El
laberinto del fauno’.

L’estrena del
documental

‘Desmemorias’ és
un dels plats forts

del certamen

Aquesta és la primera de les quatre peces de l’anomenada
Torna del Grec. La intrusa (1890), de Maeterlinck, obra clau del
teatre simbolista, que es va estrenar al Cau Ferrat de Sitges el
1893 amb traducció de Pompeu Fabra i direcció de Santiago
Rusiñol, ara retorna en versió de Jordi Coca i direcció de
Bonnín.

La intrusa manca d’argument o d’intriga, perquè Maeterlinck
no s’interessa per l’acció ans per l’ànima de les coses, el trà-
gic quotidià de l’home davant les qüestions essencials de l’exis-
tència: la vida, la malaltia, la mort. És en aquest sentit que es-
devé precursor de tants corrents contemporanis com el teatre
de l’absurd (Beckett, Ionesco) o el teatre de la sostracció (Cu-
nillé), on l’important no és allò que diuen els personatges,
sinó el que callen, el que només expressen amb significatius
silencis i íntimes tensions que emergeixen d’un gest sola-

pat, a penes suggerit. El text de l’autor flamenc és ple d’ele-
ments simbòlics: la poca llum de la sala, el jardí frondós amb
clar de lluna, el cant dels rossinyols que tot d’una s’estron-
ca, les roses que s’esfullen, el corrent d’aire fred que pene-
tra els ossos, la porta que no es tanca, el rellotge que toca
les hores, el quinqué que s’apaga, el soroll de les fulles que
cauen a la terrassa, el xerric de la dalla suposadament d’un
jardiner que sega l’herba vora la casa.

Tot plegat requereix una delicada posada en escena, on la
il·luminació i el so tinguin un paper cabdal, capaç de crear
l’atmosfera adequada. Hermann Bonnín, assistit per Carlota
Benet, ha recuperat l’audaç disposició escènica de La mà de
mico i El fabricant de monstres: tot l’espai és escena i el públic és
dintre l’escenografia, a tocar dels actors; un espai idoni per
recrear el clima de misteri i angoixa profunda que la peça re-
clama.

Seguint les pautes del gran director simbolista Lugné-Poe,
demana als intèrprets un to monòton i una actitud estàtica
per tal d’obtenir la màxima tensió interior. Qui més s’hi apro-
pa és Pep Torrents, que té el paper simbòlic del vell cec que,
tanmateix, és capaç de copsar l’invisible, de notar la irrupció
a la casa d’un imperceptible intrús. Sent el més feble i man-
cat, és el més lúcid davant la veritat oculta, i la resta de per-
sonatges es van passant la patata calenta de la inquietud, el
recel, la incertesa i la por que en l’esclat final acaba desfer-
mant la desesperació davant l’evidència.

Oportuna revisió d’una obra que té la virtut de fer present
l’absència, de corporeïtzar en escena el personatge de la mort,
percebut només pel clima de silencis, paraules indecises i ac-
tituds d’esglai que corprenen els personatges.

TEATRE
‘La intrusa’

El xerric de la
dalla

Francesc Massip

‘La intrusa’, de Maeterlinck. Versió de Jordi Coca. In-

tèrprets: Pep Torrents, Blai Llopis, Frank Capdet, Nausi-
ca Bonnín. Direcció: Hermann Bonnín, 22 de juny.


