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‘el secreto de sus ojos’, l’última col·laboració entre Darín 
i campanella, sedueix la crítica i el públic del seu país

El tàndem triomfal 
del cine argentí

J
uan José Campanella i 
Ricardo Darín ho han fet 
una altra vegada. Més ben 
dit: ho han fet millor. El se-
creto de sus ojos, la quarta pel·

lícula conjunta entre el director més 
taquiller i l’actor fetitxe de l’Argenti·
na és, per a la crítica local, una verda·
dera troballa allunyada del costumis·
me, i que mostra tots dos artistes en 
un moment de gran creativitat. 
 El director de Luna de Avellaneda i 
El hijo de la novia torna a comptar amb 
la participació de Soledad Villamil, 
que ja va actuar amb Darín a El mis-
mo amor, la misma lluvia. D’ells no es 
pot esperar una altra cosa que actu·
acions excel·lents. També hi intervé 
Guillermo Francella, el millor actor 
còmic d’Argentina, que en aquesta 
ocasió interpreta un rol aliè al seu 
histrionisme. Aquesta és una altra 
de les perles d’El secreto de sus ojos. 
 La pel ·lícula està basada en 

ABEL GILBERT
BUENOS AIRES

la novel·la La pregunta de sus ojos, 
d’Eduardo Sacheri, que va escriu·
re el guió a quatre mans amb Cam·
panella. La història gira al voltant 
d’Espósito (Darín), un empleat judi·
cial acabats de jubilar que decideix 
escriure una novel·la per entendre 
qui és. I, per fer·ho, es basa en un cas 
judicial sense resoldre que va inves·
tigar el 1974: l’assassinat d’una no·
ia en ple auge de la violència polí·
tica a l’Argentina. La doctora Irene 
Menéndez Hastings (Villamil) l’aju·
da en la recerca. Reobrir el cas és, 
per a ell, reviure les seves pròpies 
frustracions ja que Espósito no li va 
confessar mai a Irene el seu amor. 

BARREJA DE GÈNERES / Un irreconeixi·
ble i extraordinari Francella inter·
preta Sandoval, company de feina 
d’Espósito i amic a prova de deslle·
ialtats. El secreto de  sus ojos es narra 
en dos temps: el present i els inicis 
de l’última dictadura militar. Així, 
l’espectador veu el Darín jove i l’ho·

me que va resultar ser, malgrat els 
seus ideals.
 A diferència dels seus projectes 
anteriors, Campanella fa oscil·lar la 
trama entre el thriller policial i el dra·
ma romàntic. «Em va agradar molt 
que en la mateixa escena hi pogués 
haver suspens, amor, tragèdia i, a 
la vegada, també humor. Volia bar·
rejar totes aquestes coses i veure 
què sortia», explica el director. I el 
compromís de l’actor es nota: «Ca·
da vegada que Juan té un projecte 
entre mans o hi està donant voltes i 
m’obre la porta, jo ja em sento mig a 
dins», afirma Darín. 
 Segons el diari Clarín, «és una pel·
lícula sorprenent», en la qual Cam·
panella, «combina a la perfecció di·
ferents gèneres: film noir, drama 
romàntic, thriller amb el seu acostu·
mat humor i fins i tot el costat histò·
ric, polític i social». Segons La Nación, 
«és la gran possibilitat que té el cine 
argentí per trobar·se amb el seu pú·
blic». Això ja està passant. H

33 Soledad Villamil i Ricardo Darín, en un fotograma d’El secreto de sus ojos. 
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Si s’ha de fer un pas endavant, 
és millor no fer·lo de forma ru·
tinària. Això devia pensar Julio 
Álvarez, director artístic del Te·
atre Tantarantana, quan va deci·
dir avançar aquest any l’inici de 
la temporada al mes d’agost. La 
mesura segueix l’estela del seu in·
quiet col·lega Ever Blanchet, res·
ponsable del cicle Avantime que 
programen les sales Versus i Gau·
dí durant el període estival.
 Per a aquesta avançada ober·
tura (aperitiu) de curs, Álvarez 
compta amb la companyia La 
Banda [teatre d’humor] i el seu es·
pectacle Invisibles, que estarà en 
cartell des d’avui fins a l’11 de 
setembre. Estrenat a la Fira de 
Tàrrega del 2008, el muntatge 
que dirigeix Sergi Estebanell vol 
ser una investigació sobre el tea·
tre d’humor, a partir de la tècni·
ca de clown, habitual en la com·
panyia. Un humor surrealista, vi·
sual i poètic alhora, defineix una 
proposta que també posa una mi·
rada còmica en la dansa i en la vi·
deocreació.

 A Estebanell el va atraure la 
idea de treballar sobre un espec·
tacle entre la imaginació i la re·
alitat. «Els invisibles estan entre 
nosaltres, i tots tenim amics in·
visibles», apunta. L’obra presenta 
Nacho, intepretat per Lluís Petit, 
que inicia el procés per conver·
tir·se en invisible amb un amic de 
múltiples cares que ja ho és (Xavi 
Estrada).

Joc AMB L’ESPEcTADoR / Invisibles 
planteja un continu joc a l’espec·
tador perquè participi d’un petit 
món, aquest «espai invisible», que 
pretén ser com una casa. El públic 
entra a la sala per una entrada di·
ferent de la usual; ho fa per la por·
ta del darrere del teatre. No falta 
tampoc a l’escena una peculiar 
orquestra –la Jazz Invisible Band– 
en un espectacle que, després del 
pas per Tàrrega, es va instal·lar en 
un centre cultural barceloní, La 
Casa Groga. Tres mesos d’èxit a 
partir del boca·orella van fer que 
Álvarez decidís treure el cartell de 
tancat per vacances per obrir el Tan·
tarantana als Invisibles. H 

L’humor 
surrealista 
d’‘Invisibles’ 
s’instal·la al 
Tantarantana

La sala s’apunta 
amb la companyia 
La Banda al repte de 
programar a l’agost
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Neill Blomkamp, 
un «pensador 
original»
33Als 14 anys, el sud-africà Neill 
Blomkamp ja era un prodigi amb 
els efectes visuals, un autodidac-
te que va perfeccionar la seva mes-
tria a l’ordinador que li van regalar 
els seus pares. Quatre anys més 
tard, quan la família va emigrar a 
Vancouver (Canadà), es va apuntar 
a l’escola de cinema i va començar 
la seva carrera: artista visual per a 
una productora i director de víde-
os musicals i de publicitat.

33No va abandonar mai Joha-
nesburg. Hi va tornar cap al 2005 
per rodar, amb 15.000 dòlars, Ali-
ve in Joburg, un curt de sis minuts 
preludi de District 9. Aquest treball,  
com també els anuncis que va fer 
per a Citroên amb cotxes-transfor-
mers ballarins, el van ajudar a acon-
seguir agent a Hollywood (el pode-
rós Ari Emanuel) i a acabar assegut 
a la cadira de director de l’adapta-
ció al cine del videojoc Halo.

33Que aquell projecte no tirés en-
davant tot i els cinc mesos de fei-
na que hi va dedicar va acabar sent 
una benedicció. Mentre rodava 
District 9, va col·locar al seu des-
patx en lletres grosses la paraula 
sàtira, per recordar que el seu film 
era metàfora i denúncia social, pe-
rò també «entreteniment de cris-
petes». I, als 29 anys, aquest home 
a qui Peter Jackson piropeja com 
«un pensador original» pot estar 
orgullós: la combinació li ha sortit 
indubtablement bé.

que aviat es transforma en perillós 
gueto, comença a desfermar senti·
ments xenòfobs en la població.
 Per Blomkamp, era una finestra 
a una crua metàfora de la brutalitat 
de l’apartheid. La pel·lícula es va om·
plir d’elements clàssics del gènere, 
com ara la perversa corporació mul·
tinacional per a la qual treballa Wi·
kus van der Merwe, el protagonis·
ta que s’esquitxa amb un líquid ex·
traterrestre mentre dóna avisos de 
desallotjament als no humans. Però 
en va incorporar altres d’inusuals 
que són claus del seu èxit i la seva ori·
ginalitat, com per exemple un estil 
gairebé documental i la convicció 
de Blomkamp que els efectes especi·
als han de ser un element més. Una 
intel·ligent campanya de promoció 
va acabar d’adobar el terreny per a 
l’èxit. I en aquests moments Jack·
son estic content, però també «real·
ment» gelós. «M’ha fet voler fer pel·
lícules de baix pressupost una altra 
vegada», ha dit un home que, abans 
de conquistar Hollywood, va firmar 
obres com ara Mal gusto. H

Ve de la pàgina anterior


