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Un film xilè
guanya la Seminci

‘En la cama’, de Matías
Bize, va aconseguir ahir

una discutible Espiga d’Or
a Valladolid

Les productores
catalanes arrasen

Molts dels programes que
s’emeten a les diferents

cadenes es fan a
Barcelona

33 L’actor Ricardo Darín, ahir, al Teatre Tívoli de Barcelona.
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Amb prou feines ha pogut
dormir, però dissimula el

cansament després d’un bon grapat
de cigarrets i el bon rotllo que sem-
pre aconsegueix transmetre. Ricardo
Darín no va cometre cap excés propi
d’un noctàmbul empedreït. Que
quedi clar.

Va estar fins a les sis del matí ro-
dant a Viladrau (Osona) sota la batu-
ta de José Luis Cuerda. O sigui, tot es-
trictament professional. La pel.lícula
es titula La educación de las hadas i es
tracta del primer cop que l’actor ar-
gentí roda a Espanya. Ja era hora.

Està baldat, però el més esgotador
encara ha d’arribar. Divendres que
ve s’instal.la al Teatre Tívoli amb
l’obra Art. De fet, repeteix, ja que va
la representar durant sis mesos en-
tre el 2003 i el 2004 amb Germán Pa-
lacios i José Luis Mazza. S’hi estarà
fins al 8 de gener vinent. I durant tot
un mes haurà de compaginar la
pel.lícula a Viladrau, de dia, amb les
funcions a Barcelona, de nit. Li to-
carà multiplicar-se. «Serà duríssim.
Però sobreviuré», diu amb limitat
convenciment.

Ahir a l’alba van acabar les esce-
nes nocturnes en una masia osonen-
ca que, segons descriu Darín, «està
envoltada de set muntanyes. És un
paisatge espectacular, una mica
anormal. Caus de cul». Estan previs-
tes nou setmanes de rodatge, l’últi-
ma a Barcelona, i de moment n’han
fet tres.

q EL TALENT DE BEBE
Darín etiqueta La educación de las ha-
das com «una comèdia dramàtica.
Té moments de moltíssim humor,
però el rerefons no és precisament
còmic». El relat està basat en el lli-
bre del mateix títol de Didier van
Cauwelaert. A l’argentí l’acompa-
nyen en els crèdits l’actriu Irene Ja-
cob –«vam riure molt junts»– i la can-
tant Bebe, la de la cançó Malo, que
debuta al cine. «Estem tots impres-
sionats amb Bebe. Té un talent na-
tural en estat d’ebullició. Ni ella sap
què té a dins», comenta.

Als 48 anys, a Darín el debut ja li
queda molt enrere en el record. No
obstant, admet que aquesta pel.lícu-
la li ha proporcionat sensacions
pròpies de la inexperiència. Les co-
ses de sortir de l’Argentina, de treba-
llar amb gent nova, de separar-se de
Juan José Campanella (El hijo de la
novia) i de Fabián Bielinsky (Nueve
reinas).

«És la primera vegada que em to-
ca rodar amb un equip on amb prou
feines coneixia a ningú. Ara, des-
prés de tres setmanes, ja comença
a haver-hi aquella química amb la
gent. Però al principi estava com un
nen petit en una botiga de joguines:
mirant i mirant... Feia molts anys
que no em passava una cosa com
aquesta. Ha sigut com un renéixer.
Probablement és el rodatge en què
he entrat més insegur i amb més
incògnites», explica.

«He descobert –afegeix Darín–
que per a mi és molt important sa-
ber amb qui estic treballant. M’ado-
no que em relaxo, confio i rendeixo
més a mesura que vaig coneixent la
gent. Deu passar en tots els oficis,
però en aquest és més notori, per-
què depèn molt de la relació amb
els altres».

Amb Cuerda, director de La len-
gua de las mariposas i productor dels
films d’Alejandro Amenábar, Darín
diu que es porta molt bé. «Treballar
amb ell és com fer un màster. Té
tant cine a dins, tanta anècdota i
tanta informació... Tot el que dibui-
xa té pes».

Darín ha trigat molt a rodar a Es-
panya, i això que les propostes li plo-
vien amb constància regular. De so-
bres és coneguda la seva tirada pel
nostre país. Va estar a punt d’ini-
ciar-se amb Álex de la Iglesia a Cri-
men ferpecto, però ha estat Cuerda
l’afortunat. ¿Per què? «L’oferta em
va arribar fa uns tres anys. Em vaig
llegir el llibre i em va encantar», diu.

¿Però per què ara i no abans?
«Cada cas ha sigut diferent. Quan
m’han ofert alguna cosa interes-
sant, ja estava compromès en un
altre projecte; quan he disposat de

temps, no m’han ofert res que m’in-
teressés. Aquest cop s’ha combinat
tot, tot i que han endarrerit el pla de
rodatge i ara vaig una miqueta de
bòlit a l’ajuntar-se tot».

Per ajuntar-se, ha coincidit la se-
va estada catalana amb l’estrena d’El
aura, de Bielinsky. Notables críti-
ques, però el públic d’aquí sembla
no haver-la descobert encara, a jut-
jar per la modesta taquilla inicial.
«No esperàvem que tingués un gran
impacte comercial. És una pel.lícula
difícil, que necessita espectadors
intel.ligents que no vulguin relats
mastegats. És una història atípica
amb un personatge atípic de qui em
sento molt orgullós. No es pot pre-
tendre que totes funcionin com El
hijo de la novia. No es pot ser tan
resultadista».

El resultadisme queda per al fut-
bol. O potser ni això per a algú tan
futboler i admirador de l’hàbil Messi
com Darín. «Té tant de talent i és
tan humil...», diu amb orgull, simi-
lar al que posa al parlar d’Art. I això
que l’ha representada en gairebé
1.500 funcions des de l’any 1998. Es
diu de seguida. «No em cansa. Al
contrari. M’encanta. És com un bàl-
sam». Molt necessari en temps de
cansament.<

La confessió
«ÉS LA PEL.LÍCULA
QUE HE COMENÇAT
MÉS INSEGUR I AMB
MÉS INCÒGNITES»

L’enrenou
DURANT UN MES
COMBINARÀ L’OBRA
A BCN AMB EL
RODATGE A VILADRAU

Ricardo Darín
es multiplica

L’actor argentí torna al
Tívoli amb l’obra ‘Art’, que

compaginarà amb el
rodatge de ‘La educación

de las hadas’, el seu
primer film a Espanya
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