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El cèlebre director ret homenatge a la seva mare en la primera etapa de rodatge a la Manxa

Almodóvar furga en els records
més personals al film ‘Volver’

“Sentir a parlar Chus Lampre-
ave és sentir a parlar la meva
mare”, assegura Almodóvar,
que per a la seva última pel·lí-
cula, Volver, ha volgut tornar a
les seves arrels i recuperar la
memòria de la seva mare, que
va morir ara fa sis anys. Entre
records i fantasmes, el director
manxec ha rodat les primeres
escenes de la que considera la
seva pel·lícula més autobiogrà-
fica, als pobles de Granátula i
Almagro, a la seva localitat
natal. Almodóvar reconeix que
la pel·lícula, que es va comen-
çar a filmar el 26 de juliol,
“està impregnada de la pre-
sència de la meva mare ab-
sent”, i assegura que quan té
algun dubte, “truco a la meva
germana Antonia, que conser-
va intactes tots els records de
la nostra infantesa. Fins i tot
li he preguntat quin tipus de
draps i raspalls es porten al ce-
mentiri per netejar les tombes.
La meva mare li va deixar, en
herència, el respecte per tots
els rituals socials, religiosos, fa-
miliars i veïnals de la Manxa
profunda”.

A banda de tots aquests de-
talls realistes que sens dubte
ambientaran i donaran credi-

bilitat al film, Almodóvar avan-
ça que “a Volver tot és ficció”.
“Però considero que la millor
manera d’explicar una història
de ficció (almenys per a mi) és
vestir-la de realitat”, explica el
director, que assenyala que,
ara, accepta amb més natura-
litat que les pel·lícules són la
seva vida i que provenen d’ella.

Durant les dues setmanes de
rodatge a la Manxa, Pedro Al-
modóvar ha qualificat de “me-
ravellós” el contacte que va
mantenir amb els habitants

dels pobles on va rodar: “Mai
he tingut millors figurants. El
que han de fer davant la cà-
mera coincideix amb la seva
pròpia vida. La seva presència
ha donat profunditat i veritat
a les escenes que han rodat”.

Les noies Almodóvar
Després de La mala educación,
que segons el director era una
pel·lícula d’homes, Almodóvar
ha tornat, amb Volver, a les
seves noies. Amb un reparti-
ment encapçalat per una Car-
men Maura que torna a treba-
llar amb ell després de molts
anys, el realitzador ha volgut
incidir en el plaer que li han
proporcionat les interpretaci-
ons de totes les seves actrius:
“La bellesa, frescor i viscerali-
tat de Penélope, l’abrasiva mi-
rada de l’adolescent Yohana
Cobo, la intensitat i la veritat
de Lola Dueñas, la facilitat i

precisió de Carmen Maura,
capaç d’emocionar a l’acte,
sense assajos ni preses prèvies.
I la contundent revelació, su-
blim i encertada, d’un autèn-
tic animal cinematogràfic:
Blanca Portillo (una barreja de
María Casares i les germanes
Gutiérrez Caba)”.

En al·lusió a la novel·la Pedro
Páramo, amb la qual alguns han
comparat aquest film, el cine-
asta explica que si bé la histò-
ria de Volver pot evocar la del lli-
bre de Juan Rulfo, el seu guió
no té res a veure amb la
novel·la, “a excepció de la na-
turalitat amb què en totes dues
conviuen els vius amb els
morts, el real amb l’irreal, el
fantàstic amb el quotidià, l’ima-
ginat amb el viscut, el somni i
la vigília”, descriu Almodóvar.
I afegeix: “El llibre de Rulfo és
furiosament mexicà, i el guió
de Volver, furiosament manxec”.

El director manxec rodant al cementiri del poble on va néixer
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Milos Forman comença a rodar
‘Goya’s Ghosts’ amb Javier Bardem

Drama històric situat a l’Espa-
nya que va del 1792 al 1809 i
que narra, a través dels ulls de
Goya, la història d’un grup de
persones atrapades en una

època de convulsió política i
canvis històrics durant els úl-
tims anys de la Inquisició i la
invasió d’Espanya per part de
Napoleó.

El polifacètic Javier Bardem
encarnarà un religiós de gran
poder dins la Inquisició, que
tindrà una relació amb una
jove musa de Goya –interpre-
tada per l’actriu nord-ameri-
cana Natalie Portman– quan
l’acusen falsament d’heretgia
i l’envien a presó. Stellan Skars-
gard serà Francisco Goya, pin-
tor conegut pels seus quadres
de la cort, les descripcions de
la vida quotidiana i els desas-
tres de la guerra. Completen el
repartiment Michael Lonsdale,
José Luis Gómez, Randy Quaid
i Unax Ugalde.

El rodatge, que durarà quin-
ze setmanes, es farà íntegra-
ment a Espanya, concretament
a Madrid i als voltants de Se-
gòvia i Salamanca. Així ho ha

decidit Milos Forman, autor de
pel·lícules com ara Algú va volar
sobre el niu del cu-cut, amb què va
guanyar cinc Oscars, i Amadeus,
guardonada amb onze esta-
tuetes.

Cal anotar també que el ci-
neasta txec, que ha desenvolu-
pat bona part de la seva carre-
ra a Hollywood –amb una nò-
mina en la qual hi ha
pel·lícules com Hair, Ragtime,
L’escàndal de Larry Flynt o Taking
Off–, en aquesta ocasió s’ha
ajuntat amb el francès Jean-
Claude Carrière per escriure el
guió de Goyas’s Ghosts, com ja
van fer plegats a Valmont i Ta-
king Off. La solvència de Carri-
ère es reflecteix en més d’un
centenar de guions, entre els
quals hi ha els de L’encant lleu-
ger de la burgesia i Belle de jour,
totes dues de Luis Buñuel, o La
insostenible lleugeresa del ser,
adaptació cinematogràfica de
la novel·la de Milan Kundera.

El director reconeix
que aquesta

pel·lícula, rodada a
Granátula i

Almagro, és la més
autobiogràfica

Besalú celebra la
tercera edició del
Festival de Cine Jueu
Redacció
BARCELONA

Aquest cap de setmana tindrà
lloc la tercera edició del
Festival de Cine Jueu a
Besalú, que aproparà la
cinematografia de temàtica
jueva a aquesta localitat
gironina. Està previst que s’hi
projectin les pel·lícules: El
pianista, de Roman Polanski,
La luz de la primera estrella,
d’Iñaki Martikorena, The Last
Scene, d’Eliezer Shapiro, El
príncipe de Argel, de Abragan
Hayón, i Judíos, de Néstor
Chprintzer. Aquest festival és
l’antesala de la XVII Edició
del Festival de Cinema de
Girona, que se celebrarà del 7
al 12 d’octubre.

Mor Brock Peters,
actor popularitzat amb
‘Matar a un ruiseñor’
Redacció
LOS ANGELES

L’actor Brock Peters, que va
saltar a la fama amb la
interpretació d’un negre
acusat de violació a la
pel·lícula Matar a un ruiseñor,
va morir ahir d’un càncer de
pàncrees. Peters es va donar a
conèixer a Hollywood als
anys 50 quan va intervenir en
dos exitosos films,
interpretats majoritàriament
per actors negres: Carmen
Jones i Porgy and Bess. L’actor,
que va morir als 78 anys, era
un gran amic de Gregory
Peck, amb qui va actuar a
Matar a un ruiseñor. Les seves
últimes actuacions
cinematogràfiques van ser en
dues entregues de la saga de
Star Trek, on feia d’almirant
Cartwright.

La dansa tindrà pes a
la Fira de Tàrrega
Redacció
BARCELONA
A més a més de teatre, aquest
any la Fira de Tàrrega, que es
farà del 8 a l’11 de setembre,
també ha programat
espectacles de dansa. Una
desena de grups de
Catalunya, Madrid, el País
Basc, Andalusia i les Balears
presentaran les seves últimes
creacions amb estils que van
del flamenc al hip-hop. Cal
destacar la presència de Sol
Picó, que ja va inaugurar el
certamen al 2002 i que torna
ara amb La Divadivina i un
extracte de Paella Mixta. A
Tàrrega també s’hi podrà
veure Fuera de los límites, una
peça al més pur estil flamenc
de la companyia Chácena,
encapçalada per Rafaela
Carrasco i Belén Maya i
dirigida pel coreògraf català
Ramon Oller, i Sólo por placer,
un espectacle de la Cia.
Mudances-Àngels Margarit,

Redacció
MADRID

El cineasta
Milos Forman
inicia el 5 de
setembre el

rodatge de ‘Goya’s
Ghosts’ a Madrid,
amb Javier Bardem i
Natalie Portman de
protagonistes.

Redacció
BARCELONA

El director
acaba de
rodar a la
Manxa la

primera part del seu
nou film, ‘Volver’.
Ara deixa enrere les
escenes més
autobiogràfiques i
torna a Madrid per
filmar la resta.

Javier Bardem
ARXIU


