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ntre els dies 22 I 30 d'octubre se celebra la 49ena Set
mana Internacional de Cine de Valladolid. Un certa
men que, sense cap dubte,
es pot considerar com uns
dels millors festivals de
classe B (els de sèrie A son Cannes, Berlin, Venecia i Sant Sebastià).
Aquesta consolidado, en bona part,
es deu al seu director Fernando Lara,
que molts el recordam critic de cinema
de la revista Triunfo, I també a un grup
d'excel-lents col-laboradors que II fan
costat.
Naturalment, també hi ha algunes
deficiencies, com por exemple passis en
VHS (alxô si, informats abans de la sessió, amb l'opcló de recuperar els dîners
de Tentrada) i força projecclons en format DVD. Crée que un festival d'aquesta categoria hade projectar totes les sèves propostes cinematogràflques en
cel-luloide.
La programado es dlvideix en secdons diferents. Desmuré les parts en
que conslsteix cada secció i, al mateix
temps, comentaré, més be fare una plnzellada, d'algunes propostes que he vist
de cada apartat.

La secció oficial
Hi participaren vint-i-dues pellícules, cinc fora de concurs. Malgrat que el
predomini de les producclons fos europea, també hi va ver cinematografíes representatives de Llatinoamèrica i Asia.
Bin -Jip (2004), de Kim Ki-Duk. Cinema en estat pur, impera la Imatge.
Pràcticament els protagonlst.es no parlen. És la historia de dos personatges solltarls, un Indigent i una dona maltractada, que es troben en Noes també solltaris. Un prodigi d'lmaginacló la idea
de convertir com una mena d'ombra
fantasmal el personatge, cal dir, per altra part, no massa ben aconsegulda.
María querida
(2004), de José Luis
Garda Sánchez. No em desperté cap interés. Pel-lícula plana a pesar de ser el
guionista Rafael Azcona. Cal ressaltar la
Interpretado de Pilar Bardem en el paper de María Zambrano.
2046 (2004), de Wong Kar-Waí. Som
un admirador de l'autor de In the mood
for love. Malauradament només he vist
aquest film, estic intentant veure la filmografia anterior, ja que les noticies que
en tene son excel-lents. Sobre 2046 vull
dir que és una repetido de In the mood

forlove: matelxos postuláis, matelxa planificado, mateixos enquadraments, etc.
Country of my skuII (2003), de John
Boorman. Tipie producte "pseudoprogre" consumista. En tot cas, s'ha de destacar la interpretado, sempre atractiva,
de Juliette Blnoche I del conslstent Samuel L. Jackson
Chemins

de Traverse

(2004), de Ma-

nuel Polrler. Remake de Carreteras secundarias
d'Emlllo Martínez -Lázaro.
Está basada en la novel-la homónima
d'lgnaclo Martínez de Pisón. No aporta
res de nou, a part de recrear un nou
mare geografie (La Bretanya)) i desenvolupar la historia a l'època actual. Destaca, com sempre, la Interpretado de
Sergi López.
The Manchurian

Candidate

(2004),

de Jonathan Demme. Sempre he pensant que aquest director está sobrevalorat. Fa anys, bastants, em va Interessar Algo salvaje; des de llavors ha passai molt de temps i tal vegada una nova revísíó em decebria, com em va passar quan, fa poc, vaíg veure per segona
vegada El silencio
The Manchurian

de los corderos.
Candidate

De

només puc

dir que em pareix una enorme estupídesa. Pensar que, al segle XXI, per ma-

m
nipular el president deis EEUU, per part
de les multinacionals, han de f¡car-li un
xip al cervell, és no veure la realitat dos
pams enfora. A mes, que el futur president mati en pie dia, a un llac, un deis
seus rivals és d'una tal innocencia per
part del guionista que no ho puc arribar entendre. Remet a Silver

City,

vil grega. En mans de Angelopoulos, el
discurs és una espléndida llígó de historia, vehiculada a través d'eficagos plans
seqüéncía i complicáis trávellngs. A mes,
tot acompanyat d'una emotiva música
d'Eleni Karaindrou.

de

John Sayles pels que vulguin veure una
pel-lícula que tracta del tema de la manipulado política.
Eleni (2004), de Theo Angelopoulos.
He de reconéixer que som mes subjectiu del normal amb aquest director. En
la meva llista personal, Angelopoulos es
troba entre els tres prlmers directors del
cinema actual. Eleni forma part d'una
nova trilogía, dedicada a reflexionar sobre la historia de Grecia durant el segle
XX. Aquesta primera remesa abraca des
de 1921 fins al termini de la guerra ci-

Punto de encuentro
Disset pellicules i diferents curtmetratges. Aquesta secció agrupa
pel-lícules deficció, que teñen una certa importancia per la seva temàtica o
estilística. És una competido paral-lela a ¡'oficial, a la quai, mitjançant els
vots del public, es dona un premi per
a llargmetratges i un altre per a curtmetratge.
Visions

of Europe

(2004). La propos-

ta és oferir una ¡matge del conjunt de
la Comunitat Europea a través de vinti-clnc directors, com Jan Troell, Peter
Greenaway o Aki Kaurismáki, un percada país. Destacaría les obres presentades per Irlanda, Hongria, Portugal, Polonia i Franca. La idea prove de la productora danesa Zentropa Entertainments7, de la quai n'es membre I''enfant
terrible Lars Von Trier. Cada autor tenia
cinc minuts com a màxim per realitzar
el curtmetratge, i l'accio havia de passar en el présent o en el futur Immédiat.
A partir, d'aquí la llíbertat era total.
Kavlr-e marg (2004), d'Esmael Barari. A part deis directors mes o menys
coneguts, com ara Kiarostami, Panahi,
Majídi, tenia molt d'interés en conéixer aquest desconegut per mi director
irania. El tema de la pel-lícula és l'intent de segrestar un nin per matar-lo,
ja que ha estât testimoni ocular d'un
assassinat. Tan sols dir que en el moments mes dramàtics, la sala reia i, bastant. Amb això, està tot dit.

Politiki

Kouzina

(2003), de Tassos

Boulmetls. Excel-lent metàfora culinària. És un relat sobre les dramatiques
conseqüéncies de l'exili d'una familia
grega, expulsada de Turquía ais anys
seixanta. Llàstlma que el director, en
massa moments, es perdi en aspectes
anecdôtics (a vegades quasi frega la
vulgaritat) i no tracti amb mes profunditat els traumes de la infantesa,
l'educació i l'exili. A tots ens agradaría
havertengut un padri com Vassills. Una
pel-lícula que es mereix veure.
El cinema és sobretot un llenguatge,
el suport o el format és una qüestió secundaria, allò véritablement important
és el que es diu i com es diu. Les tres
pel-lícules que citaré a continuado, foren rodades en suport digital i després
transferides a 35mm, un forma de rodar cada vegada mes habitual, és per
això que em detendré una mica en comentar-les.
Habana,

havana

(2004), d'Alberto Ar-

velo. Rodada amb una Sony 101. Filmar
en càmeres de petita mida dona molta
llíbertat de moviment, permet traballar
amb poc personal I passar desapercebuts
els rodatges pel carrer, ja que no s'han
detransportargransaparells, com
ara càmeres, trípodes, focus,
grues, etc. Tot i tractar-se
d'una pel-lícula deficció, hi
ha força éléments documentalistes. Arvelo fa
un panoràmica de l'es* S
perit existencial cuba.
El guióestà basaten un
conte espanyol del se- j m
gle XVII, titulatf/forastero. Pel-lícula plena de
bones ¡ntencions, però
queda coixa al no saber conjugar el final de la historia.
Dopo

mezzanotte
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(2003), de

Davide Ferrario. La proposta ar-

gumenal de Ferrario és molt coneguda:
triangle amorós (Hi ha una cita obligada, Jules et Jim, de François Truffaut)
entre un Madre de cotxes (Angelo), una
empleada que ven hamburgueses
(Amanda) i un vigilant nocturn (Martino). Martinotreballa a un museu, el museu de Cinema de Tori, i es passa tots els
vespres veient pel-lícules classiques, hi

10 on Ten (2004), d'Abbas Kiarostami. Incisiô de bisturi al cinema de
Kiarostami. Filmada amb una petita camera digital. Pràcticament tot el discurs filmic transcorre dins un tot-terreny, en que hi és present en primer
pla el director iranià. Mentre Kiarostami condueix pels Ilocs on va filmar

ha moments que el seu modus

seva concepclô del cinema en deu
Il içons. Desdel'elaboraciôdel guiôfins
al muntatge final. Tota una lliçô de cine. Evidentment, Kiarostami es révéla
com un gran defensor d'utilitzar les càmeres digitals. Podem veure com gracies al seu volum es mou amb gran llibertat pels Ilocs on enregistra els seus
documentais. Pressent, tant de bo m'equivoqui, que aquesta pel-licula no és
projectarà alscinemesde Palma, el perquè es obvi.

remet a El fantasma

vivendi

de la ópera, un mon

de màgia que, en definitiva, és un homenatge al cine mut. De dia, capta imatges amb una càmera de 9 mm. per després muntar el seu món ideal. La vida
se li complicará, quan entrin a escena
els altres dos personatges. La idea de
Ferrario, la historia podria funcionar
perfectament, però queda malpari
rada al no haver-hi consistencia en
el guió, millor dit, aquest simplement no existeix (el director mateix va confessar que havia tre?.
ballat sensé), I a partir dels quaranta minuts la cosa funciona a
5

r

cop de calcador.

El sabor

de las cerezas,

ens explica la

Las cajas españolas (2004), d'Alberto

Porlan. Vaig sortír molt satisfet d'aquest
documental. És el primer treball com a
director d'Alberto Porlan, escriptor i investigador. La proposta cinematográfica
de Porlan fou realitzar un homenatge a
les persones que formaren part de la Junta para la Defensa del Tesoro Artístico,
durant la Guerra Civil. És un documental
que Higa imatges d'arxiu amb imatges actuáis rodades amb actors. Aixó crea una
obra sense interrupcíons, en qué resulta
difícil dístingir el que és ficcíó i el que és
material original. És com si una camera
hagués seguit fets. No h¡ ha entrevistes,
ni pla-contraplá, ni zooms, ni movíments
de camera que no siguin a má. Fins ¡ tot
els actors no actúen, prácticament. Tot
aixó confereix una sensacíó de veritat,
mes que de realisme, al documental.

Tiempo de Historia
Cicles dedicats

Una llàstima. I

és que en el cine, El guió ho és
tot, amb això no vull dir que el guió
sigui una cosa fèrria, i que, a vegades, nos'hagidemodificariajustar-se a la realitat.

genere, tant en l'Estat espanyol com a
la resta del món.

Vint-i-dues pel-lícules a concurs (tres
f ora) i dos curtmetratges. Tiempo

de His-

toria és una secció on el documental és
el protagonista. Any rere any, el documental pren forga i es consolida com a

T h e o Angelopoulos.

Amos Gitai
Onze documentais i onze pellicules
de ficció formaren el cicle dedicai a un

el

SEminCI

deis realltzadors mes radicáis i Importants del cinema israelià actual. Amos
Gltai és un director gairebé desconegut
a l'Estat espanyol. SEMINCI va publicar
un Ilibre sobre la seva obra, Exilios y territorios.

El cine de Amos

Gitai, escrit per

Serge Toublana, director de la cinemateca francesa. Divisa, aprofitant Tesdeveniment, juntament amb La setmana
Internacional de cine de Valladolid, ha
éditât un pack de quatre pellicules, en
format digital: Kadosh (1999); Kippur
(2000); Kedma (2002) I A l i l a (2003).
I m a n o l Uribe

Retrospectiva dedicada al director
base Imanol Urlbe. Se'n va poder veure
tota Tobra. El director de fotografía Javier Aguirresarobe, preml nacional de
Cinematografía I responsable de la fotografía d'algunes obres de Uribe, és
l'autor d'un Ilibre Luces y sombras
cine de Imanol

Uribe,

en el

també éditât per

la SEMINO.
Les rétrospectives son unesde les programador mes atractlves del festivals.
Solen estar dedicades a autors consagráis, ais vertaders mestres. Gracies a
elles, he pogut reveure i recuperar per
primer cop l'obra de Murnau, Lang, Visconti, Renoir, Wllder, Browning... No
obstant aixó, a Valladolid aquesta sécelo sempre m'ha estât adversa, no he
tengut sort en la selecció, ja que Imanol Uribe, aquest any, I Eric Rohmer, fa
quatre anys, no son precisament autors
que m'entuslasmin. El primer, perqué
cree que les seves propostes, encara que
Intéressants, no teñen la categoría suflclent per a una retrospectiva I, peí que
fa a Rohmer, sense posar en dubte la

Eleni.
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bona felna que fa, sempre m'ha semblât un autor avorrlt, amb un diseurs
catòlic i dretà, molt pedant, un cine molt
literari i, conseqüentment, anticlnematogràfic. Un cinema aproplat pels fills
de papà que juguen a ser d'esquerres.
C i n e m a xinès (6a generació)

1. Quan es parla de la primera generació del cinema xinès es fa referenda ais cinéastes que realltzaren el seu
primer llargmetratge entre 191311932.
Les seves obres no estaven galre allunyades dels dlferents generes que es rodaven a l'occident: cinema negre,
fantastic,

western.

2. La segona generació aniria, des de
1933 a 1949, és una generació mes realista i progressista i que camina al costat de la revolució de Mao Zedong.
3. De 1950 a 1966, la tercera generació, inserita dins la revolució maoista.
Es caracteritza per un cinema de propaganda que assumeix els postulats del
réalisme socialista.
4. De 1976 a 1982 Inclou un période
d'inactivltat forçada, ¡mposada per la
Revolució Cultural.
5. La cinquena generació està formada pels cinéastes diplomats per I'Escola de Cine de Pequín el 1982, amb propostes que circulen pels festivals. Son
autors com Zhang Yimou I Chen Kalge.
6. Arrlbam alxí alsanys noranta, la denominada sisena generació. Son directors independents que, a vegades, veuen
els seu diseurs prohibit per les autorltats,
autors que Indaguen en la realltat quotidiana, en els problèmes de la nova política econòmica del país. Estilístícament
utilitzen una escríptura molt propera al

documental, sóndirectors preocupáis peí
futur del seu país. Huo Jlanqi, Feng Xíaogang, Li Xín, Wu Bíng, Guan Hu, Xu Jinglel (Concha de p l a t a a la millor directora a Sant Sebastía 2004, per Letter
from
a

Unknown

Womari),

Ma Xiaoying,

Zhang Yuan Zhangn. Tots ells, amb un títol realitzat entre 2000 i 2003, han estât
présents a Valladolid.
País convidat: Su'íssa

Anys abans havlen arrlbat a la SEMINCI pa'ísos com Polonia ¡ Bélgica.
Aquest any fou la ¡mmaculada Su'íssa Telegída pels organítzadors. El festival
també edita un lllbre on queden reflectides les caractéristiques mes significatives del cinema suis.
Suïssa no és només muntanyes, vaques pasturant, Macs transparents,
bancs, rellotges i xocolates (Hitchcock
va estereotipar a Agente

secreto

aques-

ta preferencia peí dolç). El país no té
sois belIs paisatges i aspectes doleos, h¡
ha una altra realitat mes dura, problèmes en la política d'immigracíó, Tasil i
la neutralltat ¡ els cinéastes en son conscients d'aquest problèmes. S'han vist
tres excel-lents pellicules sobre els refugiáis: La barca

está llena

jes a la Esperanza
la frontera

(1981),

Via-

(1990) I Más allá de

(2002).

Per suposat que també es fa un altre tlpus de cinema, Après la réconci-

l i a t i o n (2000), de Anne-Marie Miéville,
és una pel-lícula que no té res a veure
amb els problèmes abans exposats. És
un cinema intlmlsta, que tracta deis problèmes de la incomunicado, de la recerca de Tamor I la Investigado d'altres
formes de relació entre les persones. Uns

e
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dels actors que protagoniza aquesta
pellicula és Jean-Luc Godard.

Docs in Europe
És un programa dissenyat per la coordinadora europea de festivals de cine, per recolzar la dlfusió deis documentáis. Va ser representada per cinc
llargmetratges I cinc curts. Classics i de
prodúcelo recent, que pertanyien a Austria, Espanya, Irlanda, Luxemburg i la
República de Txéqula.

Escoles de cinema:
VGIK (Moscou)
Vuitanta-cinc anys acaba de complir
el que avul es denomina l'Institut Esta-

tal de Cine de la Federado Russa (VGIK),
la primera escola de cine del món, per
on han passât els grans mestres de la
historia de cinema. El festival ha pogut
programar disset treballs de practiques
de diferents autors, treballs produits entre 1958 i 2002.
Un deis films mes Intéressants fou Los
asesinos (1958), treball de final de curs
d'Andrej Tarkovsklj, sobre la narrado
homónima d'Ernst Hemingway. Tarkovklj filma el relat Tescriptor nord-americà
quasi bé línla a línia, (el conte no supera les vint pagines) utilitzant l'escriptura
adlent al llenguatge cinematografíe. Robert Siodmak va realltzar Tany 1946 una
versió molt aconseguida, però a partir de
la mort del protagonista El suec ( tant el
llibre com la versió de Tarkovklj no queda dar si el maten) la pel-lícula deu mes
a la imaginado deis gulonist.es Anthony
Veiller i John Huston que a l'autor mateix de la historia.
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PALMARES 2004
Espiga de oro:

Hierro

3, de Klm Kl-duk

Espiga d e plata:
Domicilio

privada,

de Saverio Costanzo
Premi especial del j u r a t :

En tus manos,

de Annette K. Olesen

M i l l o r actriu:

Pilar Bardem, per María

querida

M i l l o r actor:

Ricado Darín,
per Luna

de

Avellaneda

Millor fotografia:

Christopher Doyle,
Lai Yiu Fai i Kwan Pun Leung,
per

2046
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