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R
avenhill és un drama-
turg poc complaent. És
capaç de posar en ber-

lina les dèries i aspiracions
més comuns com el desig de
la paternitat, les intricades
pulsions de l’amor i del sexe,
el mercantilisme utilitari que
tot ho amara. Els diàlegs
combinen digressions de
fonda càrrega poètica amb
rèpliques carregades de bru-
talitat, contrastos que la po-
sada en escena vol subratllar
en un espai que es transfor-
ma a base de fosos en negre
que acaben sent monòtons.
Hi ha una mirada sarcàstica
envers dues parelles de gais
i lesbianes que construeixen
un fill d’esperma en pot i fe-
cundació artificial, sense
tenir en compte les febleses
de les seves relacions i les
immadureses personals.

El subtítol de l’obra dóna
pistes sobre el referent d’una
peça d’Oscar Wilde: el maletí
amb què va ser abandonat
el protagonista (Earnest /
Frank) i que serà element
decisiu del reconeixement
final. Ravenhill manipula els
antecedents del drama de
Wilde: el que en la paròdia
victoriana acabava feliç-
ment, aquí ve marcat d’antu-
vi per la tragèdia més sòrdi-
da i desencantada. Els per-

sonatges de Ravenhill són
d’una fragilitat malaltissa,
profundament desorientats i
tatuats per la incertesa. Ac-
tuen de bursada, reaccionen
com nens, es comuniquen
amb deficiència. Són apre-
nents de ser, meritoris de la
vida. Un caràcter que perfila
magistralment Anna Ycobal-
zeta en el seu paper de mai-
nadera, que destil·la la inse-
guretat del rol per donar-li la
difícil consistència de l’estul-
tícia. La segueix de prop Biel
Duran en el paper de xape-
ro, el motor eròtic més actiu
i confús, que impulsa l’esce-
nificació a inacabables esce-
nes de sexe sobre rodes.

Una peça no mancada
d’interès però morosa, que
s’enfila en un vaivé entre el
present i el passat, tempora-
litats creuades que encara
distancien més els fets.
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El maletí o la importància de
ser algú, DE RAVENHILL, DIR.:
J.M. MESTRES. TNC, 13 DE JULIOL
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Aprendre
a viure

Els personatges de
Ravenhill són
aprenents de ser,
meritoris de la vida

Cine: Guardó Rovira-Beleta

Premi de
guió per a
Jesús Méndez

Jesús Méndez Cestero, de 30
anys, ha guanyat el 7è premi de
guions curts cinematogràfics
Rovira-Beleta amb el seu guió
La sonrisa de Julia, en el marc
de la tercera Mostra Internacio-
nal de Cinema sobre la Família.
El guió tracta el tema del càncer
infantil però “amb optimisme”.
Paraplègic des dels 14 anys,
Méndez va rebre el premi de
mans del director del festival,
Daniel Arasa ■ XAVIER BERTRAL

HarryPotterbat
unaltrerècord
detaquilla

Redacció
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Harry Potter i l’Orde del
Fènix, la cinquena entrega
de les aventures del mag,
s’ha convertit en l’estrena
més taquillera de la història
de Warner Bros., amb 240
milions d’euros a tot el món
durant els seus primers cinc
dies d’exhibició. Només als
Estats Units, la xifra va arri-
bar a 101,8 milions d’euros,
mentre que a l’Estat espa-
nyol n’ha recaptat 5,7. ■

PlanetaMontevideo
El guardonat director d’anuncis uruguaià Carlos Ameglio debuta
amb la comèdia ‘La cáscara’, protagonitzada per un publicista

Bernat Salvà
BARCELONA

“Montevideo és una ciutat
estranya fins i tot per a nos-
altres”. Nascut a la capital
de l’Uruguai, Carlos Ameglio
ha hagut de superar els 40
anys abans de dirigir el seu
primer llargmetratge. Ho
fa, però, amb una pel·lícula
molt personal pel que fa al
tema, i amb un estil contin-
gut i formalment impeca-
ble. Hi ha al darrere tretze
anys de dirigir publicitat a
Los Angeles i de guanyar
premis internacionals.

El film s’estrena diven-
dres que ve amb el títol de
La cáscara, i narra la recer-
ca per part del protagonista
de la seva pròpia identitat.
“A Uruguai no tenim clara la
nostra identitat –comenta-
va ahir Ameglio, en una en-
trevista a Barcelona–. Ens
passa el contrari del Brasil,
que tenen problemes perquè
tenen una identitat massa
definida. Nosaltres som com
una cosa europea detinguda
en el temps, gairebé intrau-
terina. Al protagonista del
film li demanen un anunci
molt local, però no pot fer

res més allunyat de la seva
realitat”.

La pel·lícula és una co-
producció de l’Uruguai
–s’ha rodat a Montevideo–
amb l’Argentina –que apor-
ta l’actor principal, Juan
Manuel Alari– i la produc-
tora catalana Eddie Saeta.
Alari interpreta Pedro, un
publicista que ha d’idear ur-
gentment una campanya
amb el seu cap, però aquest
mor en un accident de tràn-
sit. “Una de les idees origi-
nals de la pel·lícula és fer
una comèdia sobre algú que
fa una cosa que a poc a poc

el va destruint i alienant”,
explica el director.

Influències dels EUA
Entre les fonts d’inspiració,
cita una pel·lícula, El cre-
púsculo de los dioses, de
Billy Wilder, i el cinema
nord-americà clàssic del gè-
nere fantàstic, “que veia
amb 8 o 9 anys a la televisió,
en plena dictadura urugua-
iana, alternat amb anuncis
molt barats i molt kitsch”.

Moltes idees i referènci-
es, doncs, per a una pel·lí-
cula sobre un personatge
que apareix a tots els plans

(“està narrada en primera
persona”) i que és “com
una ceba”, de la qual es van
traient capes. Montevideo,
en canvi, la ciutat on trans-
corre la història, no s’iden-
tifica en cap moment: fun-
ciona només com un teló
de fons per a un home su-
perat per les circumstànci-
es, per la missió que se li ha
encomanat. Un home per-
dut, com el de la imatge
que apareix al principi del
film: un astronauta que
fuig dels guàrdies i els gos-
sos, corrent en un camp de
golf en plena nit. ■

Un astronauta en un camp de golf és una imatge impactant excepcional en una pel·lícula visualment sòlida i continguda ■ EDDIE SAETA, S.A.




