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El record de la infantesa 
es reviu al CaixaForum 
El CaixaForum acull aquest dimecres 
Escenes d’infants, un espectacle dirigit per 
Marc Hervás que, a partir de tres peces del 
compositor Frederic Mompou, parla sobre 
reviure el paradís perdut de la infantesa. 
Interpreten l’obra musical els ballarins 
Beatriz Macias i Jesús Sanz.  

The Gramophone 
Allstars a l’Estartit
La big band The Gramophone Allstars 
presenta el seu disc Jazzmaica avui a les 
deu de la nit al Festival de Jazz de l’Estartit, 
en el marc del Festival de Torroella de 
Montgrí. El grup dirigit pel saxofonista 
Genís Bou busca el punt de trobada entre 
els ritmes afroamericans i els caribenys.  

Expert a ressuscitar actors en hores baixes

provocar una allau de titulars sobre “la 
resurrecció” de l’actor. Però no és la pri-
mera vegada que Gordon Green posa en 
forma un actor en hores baixes: al dra-
ma Joe (2013) també va aconseguir la 
millor interpretació de Nicolas Cage 
des d’Adaptation. Quin és el truc? “No 
n’hi ha cap! –assegura –. L’únic truc 
quan treballes amb aquests actors tan 
icònics és canviar de registre i provar 
coses subtils i introspectives en lloc dels 
personatges grandiloqüents que estan 
acostumats a fer. Es tracta de recondu-
ir les seves interpretacions de l’exterior 
a l’interior. Però fer-ho sempre des del 

respecte, sense carregar-me la percep-
ció que el públic té d’una carrera tan in-
creïble com la de Pacino. Dit això, no 
tinc cap secret per donar al director del 
pròxim film de Robert De Niro”, rema-
ta amb una gran rialla. 

Romanticisme a l’estil Todd Solondz 
Senyor Manglehorn conté una de les ci-
tes romàntiques més patètiques que ha 
retratat el cinema. El personatge de Pa-
cino surt a sopar amb la caixera del seu 
banc (Holly Hunter), però deixa passar 
la invitació de la dona per compartir un 
bany i comença a cantar les excel·lèn-

cies de la Clara, el vell amor que enca-
ra l’obsessiona. Quan la seva cita, incò-
moda, li demana que canviï de tema, ell 
comença a parlar dels seus problemes 
de diarrea. “Vaig dirigir l’escena com si 
fos d’un film de Todd Solondz, que és un 
director que m’encanta”, confessa Gor-
don Green. Un altre nom clau del cine-
ma indie de les dues últimes dècades, 
Harmony Korine, actua al film inter-
pretant el propietari d’un bordell que 
idolatra Pacino perquè de jove va ser el 
seu entrenador de beisbol. “Va venir a 
Austin per presentar Spring breakers al 
South by Southwest i em va semblar un 
paio tan divertit que vam crear un per-
sonatge a la seva mida. Això sí, ell va im-
provisar tots els diàlegs. S’ho va passar 
molt bé i Pacino i ell es van fer molt 
amics. De fet, Pacino és el protagonis-
ta de la seva nova pel·lícula!”  

Gordon Green és famós pels girs de 
180 graus de la seva carrera. Als seus ini-
cis, el lirisme de George Washington el 
va convertir en el nou Malick, però grà-
cies a Superfumats i la sèrie Eastbound 
and down va passar a ser el rei de la co-
mèdia gamberra. Les recents Joe, Se-
nyor Manglehorn i Prince Avalanche 
formen una tercera via en la seva filmo-
grafia. “D’ençà que vaig ser pare he in-
tentat fer pel·lícules més senzilles amb 
una producció petita i així poder viure a 
casa meva a Austin”, justifica. En el seu 
últim film, que va acabar de rodar fa una 
setmana, no ha pogut ser. “És un thriller 
polític sobre les eleccions presidencials 
a Bolívia. Sandra Bullock interpreta 
una assessora d’imatge americana”.e

Al Pacino és un manyà solitari obsessionat amb un antic amor a Señor 
Manglehorn, que dirigeix David Gordon Green. A CONTRACORRIENTE

David Gordon Green recupera el millor Al Pacino al drama crepuscular ‘Señor Manglehorn’

Un manyà amb el rostre fatigat i el pes 
de moltes decepcions a les espatlles re-
memora obsessivament un vell amor 
perdut fa 40 anys. Incapaç de connectar 
emocionalment amb el seu fill i reclòs 
en la pròpia melancolia, la seva gata es-
devé l’única dipositària de la seva ten-
dresa, com una versió moderna de l’Um-
berto D de Vittorio De Sica.  

El personatge que encarna Al Pacino 
a Senyor Manglehorn, que s’estrena di-
vendres, no podria estar més allunyat 
dels papers mítics de l’actor, però és un 
dels més sòlids que ha interpretat en els 
últims anys. El director del film és Da-
vid Gordon Green, un dels autors de tra-
jectòria més inclassificable sorgits de 
l’indie. “Ens vam conèixer en una reu-
nió sobre un anunci que jo havia de di-
rigir i ell protagonitzar –recorda el di-
rector–.  No sabia si acceptar l’oferta i 
donava voltes per l’habitació parlant en 
veu alta, decidint si l’havia de fer o no. 
Era molt divertit i em va descobrir el seu 
costat més amable. Pacino és conegut 
per personatges carismàtics, però vaig 
pensar que seria interessant fer un pe-
tit estudi de personatge amb ell”.  

Al final, Pacino no va rodar l’anunci, 
però ell i Gordon Green es van fer amics 
i l’actor va acceptar protagonitzar Se-
nyor Manglehorn. I un any després, l’es-
trena del film a Venècia –on va coinci-
dir amb La sombra del actor, que conté 
una altra actuació notable de Pacino– va 
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