
El Paranimf de la Universitat de Cervera v4 omplir-se ahir amb
més de 600 espectadors en el concert de música de cambra
enmarcat en el Festival Internacional de Mrlsica de la capital de la
Segarra. /KITO: Prenrsa Càtedra

Compte amb les fotograf¡es

CRITICA CINEMA

I a història. Cannes, França,

I ahir. En ple festival cinemato-
l4ràfic, l'encarregada de ven-
des fílmiques Manhee, és acomia-

da per la seva cap Nam, qui l'acusa

d'una manca d'honestedat i d'ha-
ver perdut la seva confiança, però

es topen amb Claire, poetessá fo-
togràfica.
Les formes. Sovint oblidem que
l'art cinematogràfic és la succes-

sió de fotogrames o 'frames' que

capturen la imat-
ge en moviment i

la congelen. Així,

la narració fíl-
mica és juxta-
posició el'líptica
d'aquestes imat-
ges que creen la

il'lusió de reali-
tat. Perdó per la
lliçó d'antropolo-
gia cinètica. Ens

ho podem pren-

dre com un dels
campaments
d'estiu als que
aviem a la cana-
lla. 'La cámara de

Claire' ens rela-

La cámara
de Claire

Director: Hong
Sang-soo.
lntèrprets:
Kim Min-

hee,lsabelle
Huppert, Chang
Mi-hee. França-

Corea del
Sud,2OL7.7O'.
Funatic Lleida.

les dues protagonistes en funció
d'un secundari masculf i esclar,

d'una convidada de luxe, la Claire
deltÍtol, que amb la Polaroid atu-
ra lhcció dramàtica amb total des-
imboltura el'líptica. Més ben dit,
el cineasta coreà Hong Sang-soo
(Seul, 1950)juga al menys és més.

D'aquí la seva economia tempo-
ral. Del que es tracta, des del punt

de vista de la implicació emocio-
nal de l'especladorfa, és conca-

tenar el 'puzzle'
de tres dones, un

home i und Pola-

roid amb el mínim

desgast empà-
tic. A tot això, sor-
prèn visitar el gla-

mourós Cannes
gairebé des del
Canyeret lleidatà.

Com comprovar
que la tremebun-
da lsabelle Hu-
ppert és un sucre

candiamb barret
i gavardina ocres,

merda d'oca que

no diran els 'inde-
pes'.

ta una comèdia sentimental, la ri-
valitat entre dues dones per un
home, més l'afegit d'una tercera
dona que passant per allí, càme-
ra Polaroid en bandolera qual Cu-
pido, administra justícia gràcies a

l'impacte de la imatge impresa en
paper. Sosté Claire que la fotogra-
fia estàtica permet canviar coses i

cossos atesa la lentitud amb que

es poden observar. D'aquí el con-
junt d'esce¡es (11) que sintetitzen
en 70 minuts, els avatars melo-
dramàtics 'brut nature' que viuen

Els fons. Compte quan et posen a

parir per allò de l'honestedat.
La imatge. La Claire i la Manhee
acaronant el gran gos gris ajagut
al carrer.

La frase. 'Cuando te hacen una

foto ya no vuelves a ser la misma
persona', argüeix la Claire. ðQuè
ha canviat? éQue el fotografiat se

sent capturat i no ens pot mirar
als ulls?

La recomanació. Reservat per a
cinèfils amb sentit, sensibilitat i

sensors'stand by'.


