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C
arlota Subirós tanca Els
estiuejants de Maksim
Gorki amb una cançó

de Patty Smith: “One more
revolution... One more turn
of the wheel”. Una presa de
posició ineludible davant un
text i un autor que se sosté
sobretot pel seu compromís
ideològic. Però com comen-
tava al sortir del Lliure un
espectador entès: “Gorki no
és Txèkhov”. Diferències? La
capacitat d’administrar dra-
màticament el temps.
Txèkhov justifica cada minut
de les seves obres. Gorki, no.

Txèkhov és un científic que
dissecciona meticulosament
la vida dels seus personatges.
Gorki és un ideòleg que els
usa per llançar la seva diatri-
ba revolucionària. El proble-
ma és que l’autor d’Els esti-
uejants té un sol missatge
–clar, coherent, universal– i
un sol procés dialèctic que
repeteix al llarg d’un extens
text, que gira i gira sobre si
mateix com un brou espès.

Després de gairebé tres
hores de funció, la sensació
és que tot està dit des de fa
estona. Per què es tarda
tant a arribar a la inevitable
catarsi? Els actors tampoc
responen a aquesta pregun-
ta. Tots perden en algun
moment d’aquesta salmò-
dia el control sobre els seus
personatges. En un muntat-
ge més concentrat, el mis-
satge de Gorki quedaria in-
tacte, la lectura de la direc-
tora reforçada i la bona
feina de la companyia seria
la nota dominant.

El gran encert de Carlota
Subirós és subratllar la va-
lidesa del missatge. Amb la
seva roba d’estiu a Cada-
qués, els personatges de la
petita burgesia intel·lectual
d’ahir i d’avui continuen
gastant saliva per salvar el
món sense sortir de la seva
plàcida bombolla de ben-
estar. Fa noranta anys, la
bombolla va esclatar. Però
el conflicte no s’ha resolt.
La injustícia segueix ame-
naçant, com una afilada
agulla, la nostra bombolla
de benintencionades pa-
raules i nul·la capacitat de
reacció.
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I la lluita
continua

A ‘Els estiuejants’,
Subirós subratlla
la validesa del
missatge de Gorki

tori. Aficionat a denunciar
les contradiccions del siste-
ma judicial nord-americà i,
en general, el substracte de
corrupció existent en els
poders fàctics del país, el di-
rector de Veredicte final re-
crea en aquesta ocasió un
fet real: un macrojudici dels
anys 80 contra diversos
membres de la màfia que va
passar a la història com el
més llarg de la història dels

Afirmar que la diferència
que hi ha entre Doce hom-
bres sin piedad i Declarad-
me culpable és la mateixa
que hi ha entre Henry
Fonda i Vin Diesel seria
massa fàcil i una mica injust,
però no del tot allunyat de
la veritat. El musculós pro-
tagonista de xXx fa un nota-
ble esforç i ofereix un regis-
tre sorprenent i voluntariós
però parcialment insatisfac-

F
a gairebé 50 anys, Sid-
ney Lumet va debutar al
cine amb Doce hombres

sin piedad, un clàssic del
drama judicial. Ara, amb 82
anys, estrena Declaradme
culpable, una pel·lícula que
comparteix amb aquella el
gènere, la supeditació de la
posada en escena als diàlegs
i el treball interpretatiu i la in-
fluència del llenguatge televi-
siu en els seus fotogrames.

Crítica* cinema

Mafiós professional i advocat vocacional

XavierRoca

EUA i en què el gàngster
Jack DiNorscio va defensar-
se ell mateix.

Movent-se entre la farsa
sarcàstica i el docudrama,
Declaradme culpable acre-
dita a parts iguals la solide-
sa narrativa de Lumet i la
seva escassa imaginació vi-
sual. Prolixa, detallada i de
metratge excessiu, la pel·lí-
cula sap treure partit del
claustrofòbic escenari en

què transcorre, fa gala
d’una certa ambigüitat
ètica cap al seu protagonis-
ta i s’erigeix com a mostra
d’un determinat estil de
classicisme cinematogràfic,
amb les seves virtuts i de-
fectes.
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Entrevista: Jacques Audiard. El cineasta francès estrena ‘De latir
mi corazón se ha parado’, la història d’un gàngster que vol ser pianista

“Heroi, per mi, és qui
es proposa un objectiu”
Elisabet Cabeza
BARCELONA

De latir mi corazón se ha parado és
l’elaborat títol d’un film negre i tre-
pidant protagonitzat per Romain
Duris i dirigit per Jacques Audiard,
cineasta francès de casta que es va
fer un nom propi amb Un héroe
muy discreto. Poc pròdig en pro-
ducció de títols, l’any passat va pre-
sentar a Berlín aquesta adaptació
d’un film de James Toback, Fingers,
rebatejat –en una maniobra molt
francesa– amb la frase d’una cançó
que dóna aquest De latir mi cora-
zón se ha parado, que s’acaba d’es-
trenar a casa nostra. Una pel·lícula
que, a més, va ser la gran triomfa-
dora dels premis César, els Goya
francesos.

Per què ‘Fingers’?
Suposo que perquè tractava temes
que sempre m’han interessat, com
la filiació, la construcció de l’heroi
i el llast de l’herència. Això en el
pla creatiu. En el prosaic, és per la
proposta concreta d’un productor
de fer un remake.

Un reconegut crític francès diu del seu
film que és més Scorsese que el que fa
Scorsese últimament.
Home, fa una mica de por, aquesta
comparació, perquè Scorsese és un
gran director. Tampoc m’hi identifi-
co especialment, però suposo que
es pot llegir en clau d’homenatge a
cert cinema americà. És un tema
molt lligat, per cert, al de la filiació
en un altre sentit, el del cine que
ens ha format. Hi ha una frase for-
midable que diu que “nosaltres
veiem cine, però el cine ens veu a
nosaltres”, i, en el meu cas, la meva
escola va des de Toback a Scorsese,
passant pel cine alemany i rus.

Els dolents són del món immobiliari,
un tema a l’ordre del dia.
Donava per parlar de corrupció,
com ho hauria pogut fer el de la
banca, però aquest té un costat
humà interessant, perquè et pots
identificar amb qui es queda sense
sostre en ple hivern, a més de re-
tratar un món de delinqüència
menys extrem que el vinculat amb
les drogues, per exemple. Els
meus són uns malvats amb mati-
sos, tipus corrents, desagradables
potser, però amb problemes quoti-
dians com els que podem tenir tu o
jo. M’interessava parlar del que
passa quan el que treu la pistola de
sobte s’interroga sobre el seu acte,
sobre el seu destí.

Una història de redempció?

té ni la més mínima possibilitat de
triomfar com a concertista.

És de família cineasta, de pare (Michel)
director, guionista i productor. ¿De cine
en va aprendre també amb ell?
Vaig tenir la sort de treballar amb
ell en un parell de pel·lícules, però
a casa no es portava, això de donar
consells, només em felicitava.

Li sembla poc?
Ui, no et pensis, va ser bastant
més complicat que això...

I seguint amb les filiacions, com va
anar la trobada amb Toback?
És un tipus curiós, vaig parlar amb
ell per comprar-li els drets i ho vam
fer..., però resulta que no eren seus
[conclou amb una gran riallada]. ■

De canvi. Que el protagonista, amb
tots els seus fracassos, sigui més
intel·ligent al final de la història
que al començar ja és alguna cosa.
El que m’agrada és l’aparició de
l’heroisme en un personatge que
es proposa un objectiu, sense que
necessàriament arribi a aconse-
guir-lo; aquesta és la meva concep-
ció de l’heroi, que s’aparta de
l’èpica i els contes de fades. Ja ho
vaig tractar a Un héroe muy dis-
creto i en el cas d’aquesta pel·lícula
es tracta d’algú que se sent, en un
moment de la seva vida, ofegat per
la responsabilitat d’un pare proble-
màtic i d’una feina que li remou la
consciència. El seu somni és refu-
giar-se en la música, encara que
sigui evident que als 30 anys, i
sense haver tocat regularment, no

Jacques Audiard en la presentació del seu film al Festival de Berlín, on va guanyar ■ JOHANNES EISELE / AFP


