
The long and winding road… King Vidor, 
Ernst Lubitsch, Josef Von Sternberg, 
Henry Hathaway, Gregory LaCava, Wil-
liam Wellman, Alfred Hitchcock, How-
ard Hawks, Orson Welles, Jean Renoir, 
Robert Rossen, Joshua Logan, Richard 
Brooks, Federico Fellini, Robert Mul-
ligan, Otto Preminger, Stanley Kubrick, 
Michelangelo Antonioni, Arthur Penn, 
Robert Altman, Ingmar Bergman, John 
Cassavetes, François Truffaut, David 
Lynch, Louis Malle, Akira Kurosawa, 
James Ivory, Peter Weir… No continu-
aré.

Són alguns dels noms que haurien 
pogut guanyar l’Oscar a millor director 
en els 83 anys del premi. Ja no esmento 
els qui mai no van ser finalistes: Chaplin. 

Stroheim. Walsh. Sirk. Fuller. Tashlin. 
Mann. Ray. No, no cal insistir-hi…

La majoria són noms essencials de 
la història del cinema. Alguns altres, 
més que notables. Alguns, a les aca-
balles de la seva carrera i la seva vida, 
van ser identificats amb un d’honorífic, 
insuficient, vergonyós. I ja sé que els 
noms del cinema europeu o bé oriental 
que esmento mai no van ser inclosos a 
les llistes de finalistes amb la intenció 
d’invertir en ells res més que el reconei-
xement d’un mèrit que la simple nomina-
ció ja compensava prou.

Però al seu costat, els Norman Tau-
rog, Victor Fleming, John G. Avildsen 
i James L. Brooks sí que van lluir un 
honor que els anava massa ample i fa 
més esgarrifosa i irreparable l’ofensa.

Ara som en una altra dimensió. El ci-
nema ha canviat molt, però afortunada-
ment encara es reinventa, i tots sabem 
molt bé la distància que hi ha entre 
alguns cineastes que fan feina i els 
noms posseïdors d’una personalitat, 

rellevància, transcendència, influència 
i capacitat de desbordar l’estret marc 
del cinema comercial del moment, per 
a fer història. Per exemple, Tim Burton, 
a qui la indústria del cinema americà, 
l’Acadèmia i els Oscar humilien, vícti-
mes d’una prepotència i una ignorància 
més insuportables encara, perquè avui 
dia ja és totalment injustificable de 
minimitzar ningú pel gènere a què es 
dedica: el cinema fantàstic, que consi-
deren menor. Un horror.

Doncs bé, el nom de Tom Hooper que-
da inscrit a partir del 2011 amb lletres 
d’or al costat dels qui amb la seva pre-
sència han fet fora, no solament aquells 
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Tom Hooper

Sempre ho podem fer pitjor

Entre els mèrits contrets pel director 
teatral Josep Maria Mestres, hi ha el 
d’haver estat un home clau en la carrera 
professional de Sílvia Bel. Des de La 
xarxa de Joan Brossa, que fa sis anys 
va ser una revelació de les potencialitats 
interpretatives d’aquella noia –enorme-
ment expressiva i d’una gesticulació pre-
maturament desencarcarada– que ens 
captivava a l’Espai Brossa, Mestres l’ha 
dirigida en cinc espectacles més, quatre 
dels quals a la sala gran del Nacional: 
El ventall de Lady Windermere (2007) de 
Wilde, La casa dels cors trencats (2009) 

de Shaw, Nit de Reis (2010) de Shake-
speare i Un temps al camp de Turguénev, 
estrenat fa pocs dies. Quatre grans tex-
tos i quatre grans papers per a una actriu 
de trajectòria breu, però que ja té un lloc 
rellevant en l’star system local. 

La relació professional entre Mestres 
i Bel, tan profitosa, em recorda la que 
anys enrere havien protagonitzat Sergi 
Belbel i Laura Conejero i que, si s’ha-
gués perllongat, potser hauria estat 
molt positiva per a tots dos. A Un temps 
al camp resulta particularment visible 
l’atenció preferent que el director ha 
posat en el treball de les actrius i, d’una 
manera molt particular, en el de la pro-
tagonista, aquesta Natàlia Petrovna que 
és un nou capítol lluminós en la carrera 
de Sílvia Bel, per bé que encaixada en 
un muntatge que té una tirada intermi-
tent cap a la discreció. I és que a causa 

de l’interès per assegurar la presència 
convincent i captivadora, irreprotxable, 
de la figura central del drama romàntic, 
els personatges masculins de l’obra 
sembla que hagin quedat fora de focus, 
abandonats a l’evident bona voluntat 
dels seus intèrprets. Ho sembla, dic. 
Només Carles Martínez, que llueix un 
humor desgreixador de molta categoria, 
se salva de la grisor decebedora dels 
altres mascles de la història.

El que fa de marit de la Petrovna, 
Xavier Boada, parla sense matisar i em 
penso que el director mai no l’havia po-
sat al costat de la que vol ser sa mare, 
una Carme Sansa que podria ser sa 
germana. El personatge de Josep Manel 
Casany es diu Rakitin però això no es 
culpa d’ell; crec que és al director a qui 
cal responsabilitzar del seu treball astè-
nic, boirós i poc convincent. Però on es 
veu la solitud desemparada dels homes 
que envolten la Petrovna/Bel, és en la 
presència estatuària de Robert González, 
el jove Beliàiev que fa de preceptor del 
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Gairebé tothom vincula Alexandre Cirici 
(Barcelona, 1914 – 1983) a la crítica 
d’art, a la pedagogia, a l’activisme cul-
tural catalanista, i fins i tot a la política 
de la transició. Són pocs, però, els qui 
reconeixen la gran tasca que dugué a 
terme com a pioner en la direcció d’art 
en el món de la publicitat.

Per sort, Teresa Martínez Figuerola 
ha rescatat de l’oblit trenta anys 
d’aquesta faceta professional, en un 
extens volum editat amb la cura ha-
bitual per Campgràfic, de València. Hi 
descobrim que l’autor de Picasso antes 
de Picasso (1946), El arte modernista 
catalán (1951) o Miró llegit (1971), 
entre tants altres assaigs fundacionals 
de l’art català contemporani, és també 
el responsable d’eslògans com “Es 
Búuuuuufalo” per als productes de ne-
teja de sabates, o “Per una Catalunya 
lliure, pròspera i sense classes” amb 
què –escultura d’Alfaro inclosa– el PSC 
es presentà a les eleccions al Congrés 
dels Diputats.

Ara que és moda la magnífica sèrie 
Mad Men, sobre una agència de pu-
blicitat al Nova York dels darrers 60, 
resulta que aquí teníem un pioner en 
el càrrec de la direcció d’art, que con-
sisteix a escoltar les idees del client i 
elaborar-ne un ideari, traduir-lo en imat-
ges i donar indicacions als redactors i 
als il·lustradors dissenyadors.

Cirici, que signava els seus primers 
dibuixos publicitaris amb el nom “San-
dro Cirici”, tornà de l’exili el 1941. No 
pogué acabar els estudis d’arquitectu-
ra per la seva activitat militant durant 
la guerra civil. El 1951, Paquita Grana-
dos li proposà de muntar una agència 
de publicitat i decoració. D’aquesta 
manera, s’assegurava un sou fix i digne 
per a complementar la seva passió pe-
dagògica, duta a terme a través del FAD 
i Elisava –després, Eina i la Universitat 
de Barcelona–, i del seu pontificat a les 

pàgines de Serra d’Or. Aviat, però, Cirici 
trobarà il·lustradors professionals i es 
podrà dedicar més al concepte i la di-
recció artística. Els seus anuncis dels 
magatzems de roba Gales a Destino 
faran època. I no diguem la seva inicia-
tiva pionera a exposar obres d’artistes 
de Dau al Set en aparadors comercials 
de Barcelona.

El 1957, a través de Víctor Sagi, 
funda Pan-Consejeros de Publicidad, 
i porta la direcció d’art dels perfums 
Puig. Més endavant, el 1965, junta-
ment amb Pere Viladomiu, Vicent Sala 
i Francesc Sabaté, fundarà Espira, una 
agència situada a la zona de Tusset. 
Espira introduirà el pop i la psiquedèlia 

en el món de la publicitat. Les teories 
estètiques de Cirici tenen una materia-
lització perfecta i popular en els seus 
anuncis.

Trenta anys de direcció d’art, ocults 
com la cara fosca de la Lluna, trenta 
anys que van de la postguerra grisa 
fins a les primeres esperances de la 
democràcia. En fi, trenta anys que re-
cuperem gràcies a la tasca de Teresa 
Martínez Figuerola i Campgràfic.

www.ricardmas.com

noms insignes del cinema, o Tim Burton 
(per exemple), sinó els qui avui dia fan 
una feina creativa infinitament més 
interessant, constant i en el marc de 
la indústria que els ho deu tot, però no 
han vist l’Oscar ni en pintura. Fins i tot 
M. Night Shyamalan, a qui enguany han 
assenyalat amb molta raó com un dels 
pitjors de l’any per Airbender, ja té una 
llista de films sorprenents i tocats per 
la millor inspiració, però no distingits 
precisament pels seus coetanis. Alguns 
obtindran premis en el futur, no en dub-
teu, però alguns ja no hi arribaran mai a 
temps. I quins, entre els més notables, 
en quedaran fora? No ho sabem. Però 
Hooper, el director d’aquest Discurs del 
rei correcte, amb un tema aprofitable, 
bons professionals de la interpretació i 
alguns tècnics no gaire inspirats (el di-
rector de fotografia, per exemple, és un 
zero a l’esquerra, si em permeteu l’es-
garip….) s’ha vist propulsat al prestatge 
dels suposats intocables i ara té la 
dimensió estratosfèrica que Hitchcock 
mai no va aconseguir. Ha fet una bona 
pel·liculeta, i prou. Tom Hooper ho té tot 
per demostrar. Els Oscar s’han begut 
l’enteniment.
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Joan Manuel Serrat, assidu visitant de l’agèn-
cia Espira, dedicarà a Cirici la cançó “Por las 
paredes, mil años hace”.

fill de la dama i del qual aquesta s’ena-
mora voluptuosament i boja. Al pròleg de 
l’edició d’Un mes al camp (Proa, 2011), 
Juan Eduardo Zúñica escriu: “Seductor 
involuntari, Beliàiev ha de tenir el mag-
netisme inconscient del jove que encara 
no és prou maliciós, per adonar-se de les 
atzagaiades que provoca al seu voltant.” 
Com és possible, però, que un “magnètic 
inconscient”, Mestres, director expert, el 
vegi com un solemne estaquirot? Esta-
va enlluernat, de segur. Enlluernat per 
l’estrella.
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Sílvia Bel a Un mes al camp.

Sandro Cirici i els “Mad Men”

Ricard Mas 
Peinado
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