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Laclonació
inspirael
debutalcine
deG.Groizard

Ramon Palomeras
MADRID

Alguna cosa s’està coent en
el panorama cinematogrà-
fic estatal. La tendència ha
sigut explotar fins a la saci-
etat la comèdia o drames
més o menys aconseguits.
Però tot plegat s’està inver-
tint. La caja Kovak, Ausen-
tes, Rec, El orfanato i la re-
centment estrenada 3 días
donen fe de l’existència
d’altres gèneres i d’un altre
públic.

Guillermo Groizard, for-
jat a la petita pantalla en
sèries com Policías, Cuen-
ta atrás i Compañeros, és
entre els darrers amb Pro-
yecto dos, un thriller inqui-
etant amb bones dosis
d’acció, agents secrets, es-
pies i assassinats inclosos,
on els experiments cientí-
fics, amb la clonació com a
epicentre, i els déjà-vu hi
tenen molt a dir. En resum,
una reflexió sobre la identi-
tat. Protagonitzada per
Adrià Collado, Lucía Jimé-
nez i Josep Maria Pou, el ci-
neasta reconeix que li ha
costat molt poder debutar
a la gran pantalla. “El pro-
jecte portava molt de
temps al calaix acumulant
pols”, apunta. I això que ho
intentava; “però a la indús-
tria no li agradava perquè
era un thriller i el produc-
tor busca un producte que
funcioni –afegeix–. Només
cal mirar les estadístiques
per saber que els produc-
tors només busquen repe-
tir l’èxit de l’any anterior”.

A pesar del seu debut al
cinema, Groizard té molt
clar que no deixarà la tele-
visió. De fet, ja està treba-
llant en una altra sèrie titu-
lada Águila roja. Situada el
1626, la sèrie explica les
aventures d’un heroi “a
mig camí entre Batman i
un Robin Hood urbà” que
lluita contra els abusos de
la noblesa. ■

timo per sempre. Els seus tí-
tols posteriors, Germans
–ara objecte d’un remake di-
rigit per Jim Sheridan– i Des-
prés de la boda van esbor-
rar les arestes experimen-
tals del Dogma per
esdevenir melodrames fa-
miliars convencionals i ac-
cessibles; el seu salt a Holly-
wood només era qüestió de
temps, probablement.

D’altra banda, Coses que
vam pedre... està produïda
per Sam Mendes, represen-
tant –amb films com Ameri-
can beauty i Camí a la perdi-
ció– d’un cinema adult amb
fam de prestigi, i està prota-
gonitzada per dos actors re-
petint personatges que ja
coneixen perfectament:
una Halle Berry traumatit-
zada per la mort d’algú prò-
xim –com a Monsters ball– i
un Benicio del Toro que
sembla estar en una seqüe-
la de 21 grams.

Melodrama sobre les de-
pendències emocionals i tò-
xiques, la superació del
dolor, l’amistat i la mort,
Coses que vam perdre... és,
així, un producte aparent,
sensible i ben interpretat,
però finalment molt més
previsible i complaent del
que vol aparentar.

Coses que vam perdre
amb el foc
Dir.: Susanne Bier. Int.: Halle
Berry, Benicio del Toro, David
Duchovny. EUA, 2007

Curiosament, Coses
que vam perdre amb
el foc –títol bonic i

misteriós que només cobra
sentit quan s’acosta el final–
és una pel·lícula que posa
damunt la taula la confluèn-
cia de destins de determinat
cinema europeu d’autor
–destinat a les sales de ver-
sió original i als festivals– i
del cinema americà que
juga a ser independent. De
la mateixa manera que
aquests dos cinemes es-
mentats han experimentat
un procés d’estandarditza-
ció tot buscant un públic
ampli, Coses... s’inicia amb
determinats tics del cine
indie –càmera a la mà, foto-
grafia granulosa, desordre
cronològic– per anar adop-
tant a mesura que avança el
metratge una narrativa i una
estètica més clàssiques.

La danesa Susanne Bier
es va donar a conèixer inter-
nacionalment amb una de
les entregues del Dogma 95
impulsat per Las Von Trier, i
no de les més radicals: T’es-
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Halle Berry és una dona traumatitzada per la mort d’algú
pròxim com a ‘Monsters ball’ ■ UNIVERSAL Comun

Mametitalià

ElCAETestrenaavui ‘Venedors’d’Edoardo
Erba,queel7demaigseràalaSalaBeckett

Teresa Bruna
BARCELONA

El teatre Alegria de Terrassa
acull avui, en una única fun-
ció, l’estrena de Venedors,
coproducció del Centre
d’Arts Escèniques d’aquesta
ciutat (CAET) i Factoria Es-
cènica Internacional (FEI).
L’obra, de l’italià Edoardo
Erba, fa un retrat esperpèn-
tic de la societat des del món
dels venedors comercials.
Està narrada en dues parts
–sense descans– titulades
El mercat és racional i El
mercat és emotiu. “Són
molt diferents, les hem tre-
ballat amb dos registres tea-
trals”, diu Carles Fernández
Giua, director de l’obra.

La primera part mostra
un venedor obsessionat pels
objectius que li han marcat,
en plena època de crisi i aco-
miadaments. “Té punts de

thriller, amb sexe, mort...,
tot el que ven”, bromeja
Carme Portacelli, directora
del FEI. “Parteix de la gent
que treballa, des del desper-
tador del matí. Però tinc la
sensació que parla de lliber-
tat, de fins a quin punt po-
dem o volem decidir”, diu
Fernández, que també re-
marca les vegades que el dia
a dia ens obliga a fer coses
que ens sobrepassen. Un es-
deveniment –que no es pot
explicar– fa un gir tan gran
que genera la segona part.

“És divertida, està narra-
da amb cruesa, humor ne-
gre i molta mala llet. És una
caricatura molt mediterrà-
nia, Erba és com un Mamet
italià”, diu Armand Villén,
un dels actors, que compar-
teix cartell amb Berta Gi-
raut Junoy, Eva Cartañà,
Rafa Cruz, Jordi Llordella i
Jordi Brunet.

Edoardo Erba és poc co-
negut a casa nostra, com la
majoria d’autors italians
contemporanis. “Venedors
s’estrena gràcies a la tenaci-
tat del director, que es va en-
amorar de l’obra i me la va
portar. Els autors italians
són els grans desconeguts.
A Barcelona es parla molt
de les patums escèniques
glamuroses procedents d’A-
lemanya, Irlanda, Amèri-
ca..., i ens oblidem dels itali-
ans”, diu Toni Casares, di-
rector de la Beckett.

Erba, nascut a Pavia,
una ciutat molt industria-
litzada, també ha hagut de
lluitar per sobreviure. “Per
mantenir la condició de
dramaturg ha hagut d’es-
criure per a la ràdio, la pu-
blicitat, la televisió, el caba-
ret i fins i tot discursos per
a congressos empresari-
als”, diu Fernández. ■

L’autor insisteix molt a crear personatges de carn i ossos, reconeixibles i mediterranis ■ CAET / FEI


