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nari únic (un despatx cor-
rent) i la fidelitat de l’autor
a les possibilitats dramàti-
ques del videojoc. Hi ha di-
àlegs amb la precisió d’un
guió cinematogràfic, situa-
cions inesperades, sorpre-
ses totals o insinuades,
transformacions dels per-
sonatges... Hi ha una reali-
tat coneguda i una altra
que comença a mostrar les
seves possibilitats –positi-
ves i negatives– davant el
públic encantat. Hi ha ria-
lles i la latent i posposada
suspicàcia de per què ni
l’escenari ni els personat-
ges ofereixen un mínim
rastre de la iconografia
maoista escollida per pu-
blicitar l’espectacle. ¿On és
la revolució?, preguntarà
l’espectador. Primer, que
rigui de gust amb la modè-
lica interpretació dels ac-
tors habituals de Casano-
vas, i després que estigui
atent a les quatre últimes
paraules. Potser s’empor-
tarà la revolució a casa.

La revolució
de Jordi Casanovas
La Villarroel. 2 de febrer

La revolució, l’última
–o deu ser ja la penúl-
tima?– obra de Jordi

Casanovas val la pena per
moltes coses, entre d’al-
tres, per la breu, simple,
però important pregunta
que tanca aquesta
excel·lent comèdia. No
seran més de quatre pa-
raules. Suficients per exer-
cir de ressort essencial per
situar tota la trama a un
altre nivell, sense desvirtu-
ar l’efectivitat de la dimen-
sió còmica fins ara cons-
truïda per l’autor.

D’entrada és una comè-
dia perfectament construï-
da, amb el ritme exacte
perquè el públic quedi
atrapat en el temps que
marca la funció. Hi ha he-
rois i truans, conflictes sen-
zills i complexos, un esce-

Crítiquesteatre

Revolució i riure
JuanCarlosOlivares

L’espectador no pensava
que la idea de vulgaritat mai
es pogués associar amb la
feina de Belbel. Però ara és
gairebé inevitable establir
aquesta associació per la
manera barroera de mos-
trar l’objectiu de provocar el
riure pel riure, de generar
un efecte immediat –com ja
alertava Turguéniev– sense
permetre que el sarcasme
flueixi de manera natural
gràcies a la mera exposició
dels personatges i les seves
petites i miserables vides.

El repartiment, professio-
nal, acata les directrius i as-
sumeix que aquest cop
només és una traçada grui-
xuda, perduts, els actors, en
un decorat tan espectacular
com fora de lloc –en clara
contradicció amb el paisat-
ge provincià de Gógol– i en
un temps allargat fins a obra
major, estirant com un xiclet
l’anècdota de la peça, fent-
se cada cop més insignifi-
cant fins a acabar engolida
per una aposta que mostra
els perills d’un teatre amb
recursos que desconfia de la
sensibilitat del seu públic.

L’inspector
de Nikolai Gógol.
TNC, 5 de febrer

Que lluny queda –i
només han passat 7
anys– aquell memo-

rable Dissabte, diumenge i
dilluns d’aquest oblidable
L’inspector. Tots dos mun-
tatges comparteixen esce-
nari, director i l’objectiu
d’acollir el públic en el caliu
de la millor cultura popular.
Per desgràcia, fins aquí arri-
ben les semblances. Mentre
que en la comèdia de De Fi-
lippo l’escenari s’ajustava a
les necessitats del text, a la
farsa de Gógol és el text el
que es dilueix en aquest
pantagruèlic escenari. Si
amb el napolità, Sergi Belbel
aconseguia un veritable
exercici de fascinació popu-
lar, amb el rus es lliura al po-
pulisme fàcil, en dolorosa
complicitat amb Jordi Galce-
ran, autor d’una adaptació
que atempta, sense subter-
fugis, contra la irònica con-
tenció realista de Gógol.

Ensaladilla russa
J.C.Olivares

La companyia Flyhard interpreta l’espectacle ■ DAVID RUANO

PenélopeCruz
triomfaalsBAFTA
‘SlumdogMillionaire’,
unadurahistòria
ambientadaaBombai,
obtésetpremis

Quim Aranda
LONDRES. CORRESPONSAL

Penélope Cruz ha fet un pas
més en la seva carrera cap a
l’Oscar com a millor actriu
secundària per Vicky Cris-
tina Barcelona. Ahir, a Lon-
dres, en la gala dels BAFTA,
els premis de la indústria ci-
nematrogràfica britànica,
l’actriu madilenya es va
endur el guardó, per davant

entre d’altres de Marisa
Tomei i Amy Adams. Visi-
blement emocionada, Cruz
va pujar a l’escenari de la
Royal Opera House de Co-
vent Garden i va treure un
paperet que duia preparat
en cas de victòria. No volia
oblidar ningú en els agraï-
ments: ni Woody Allen, ni
Javier Bardem, ni la resta
del repartiment. El premi
per a l’actriu pot ser-ho
també per a la pel·lícula, que
tot just s’acaba d’estrenar a
la capital britànica i que,
sorprenentment, està te-
nint una prou bona acollida
per part de la crítica. Pené-

lope Cruz ja havia estat no-
minada per a un BAFTA,
l’any 2007, en aquell cas
com a actriu principal per
Volver, per bé que no el va
guanyar.

La veritable triomfadora
de la nit va ser la pel·lícula
anglesa Slumdog Millio-
naire, que sobre 11 nomi-
nacions –les mateixes amb
què partia El curiós cas de
Benjamin Button–, es va
endur set premis, inclòs el
de millor pel·lícula i millor
director per a Danny Boyle,
reconegut entre d’altres
per l’èxit d’un film com
Trainspotting.

Slumdog Millionaire, BAF-
TA també al millor guió
adaptat, escenografia, mú-
sica, so i muntatge, és la
dura història d’un adoles-
cent crescut en un barri de
barraques de Bombai que
esdevé concursant de la
versió hindú del programa
Qui vol ser milionari.

El BAFTA a la millor ac-
triu se’l va endur Kate Wins-
let per El lector. Winslet, a
més, també estava nomina-
da a la mateixa categoria pel
seu treball a Revolutionay
Road. És el segon BAFTA de
la seva carrera. El primer el
va obtenir el 1995 per Sen-
tit i sensibilitat.

Quant al millor actor,
Mickey Rourke, recent gua-
nyador del Globus d’Or, va
confirmar ahir que amb
The Wrestler no només pot
aconseguir l’Oscar per al
qual està nominat, sinó
que ha refet la seva erràti-
ca i fins fa no res perduda
carrera. ■

Al’ombradelgegant

LaBerlinalerepambfredorelsfilmsdeMoodyssoni
Potter i aplaudeixunamodestaproducciódel’Uruguai

Sobre el paper, dues pel·lí-
cules semblaven destina-
des a acaparar l’atenció a la
jornada d’ahir de la Berli-
nale. Rage està signada per
Sally Potter (Orlando) i in-
terpretada, entre d’altres,
per Jude Law, Judi Dench i
Steve Buscemi. Mammoth,
del suec Lukas Moodysson
(Fucking amal), està pro-
tagonitzada pel mexicà
Gael García Bernal. Però a
l’hora de la veritat, van ser
rebudes amb fredor pel pú-
blic, mentre que Gigante,
un modest film uruguaià,
es va endur una calorosa
ovació, tal com havia pas-
sat el dia anterior amb la
iraniana Darbareye Elly.
Com passa al futbol, tenir
estrelles a l’alineació no
sempre garanteix guanyar
el partit.

Tampoc comptava amb
estrelles ni era gaire cone-
gut Claude Chabrol, ara fa
50 anys, quan va guanyar
l’Ós d’Or de la Berlinale
amb Els cosins. Era la pri-
mera pel·lícula de la Nouve-
lle Vague al festival ale-
many, que ahir va retre ho-
menatge al veterà director
francès amb un premi ho-
norífic i va projectar el seu
darrer film, Bellamy, pro-
tagonitzat per Gérard De-
pardieu.

Gigante és l’opera prima
del cineasta argentí esta-

blert a Montevideo Adrián
Biniez. El títol fa referència
al protagonista (l’actor Ho-
racio Camandule), un guar-
da de seguretat alt i corpu-
lent que vigila un hiper-
mercat de nit, a través de
càmeres de seguretat, i
s’enamora secretament
d’una de les dones de fer
feines. L’espectador simpa-
titza immediatament i riu
amb aquest gegant tímid,
seriós i lacònic, però al ma-
teix temps graciós i entra-

nyable, que no es decideix
a tirar la canya a la seva
companya de feina.

També té personatges in-
teressants Rage, una apos-
ta arriscada i portada fins a
les darreres conseqüències
per Sally Potter: filma pe-
tits monòlegs de menys de
dos minuts, interpretats
per una quinzena de perso-
natges que treballen en un
local de moda. Jude Law
(transvestit en una bella
model), Steve Buscemi (un

fotògraf aventurer) i Judi
Dench (una cínica periodis-
ta de moda) són alguns dels
protagonistes d’un film que
aviat esdevé repetitiu: els
90 minuts de monòlegs
sobre fons de pantalla d’un
sol color que va canviant
van provocar desercions
massives a la sala.

La primera xiulada
Mammoth es va endur la
primera xiulada d’aquesta
edició amb una proposta
ambiciosa i carregada de
bones intencions, rodada a
Nova York, Tailàndia i Fili-
pines, que reflexiona sobre
la incompatibilitat entre
feina i família i l’explotació
laboral del Tercer Món.
Grans objectius per a un
film amb elements en comú
amb Babel, però que acaba
naufragant o, més ben dit,
es queda a la superfície dels
temes sobre els quals pre-
tén aprofundir.

Darbareye Elly, quart
llargmetratge del jove cine-
asta Asghar Farhadi, va
confirmar abans-d’ahir que
l’Iran continua sent una re-
ferència del cinema interna-
cional. A través d’un grup
d’amics que passen uns
dies a la vora del mar Caspi
i pateixen un incident ines-
perat, el director fa esclatar
un torrent d’emocions i
traça un intel·ligent retrat
de diferents personatges,
les seves relacions i les re-
gles que regeixen la societat
iraniana. ■

L’actor Gael García Bernal i, darrere, el director de
‘Mammoth’, el suec Lukas Moodysson ■ J. MACDOUGALL / AFP
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