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petició, amb The man
who stared goats, de
Grant Heslov. Forma un
espectacular pòquer d’ac-
tors amb Ewan McGregor,
Jeff Bridges i Kevin Spa-
cey. I Oliver Stone, per
posar un altre exemple del
desembarcament dels
EUA, presentarà el seu do-
cumental sobre el presi-
dent veneçolà Hugo Chá-
vez South of the border.

Presència catalana
Un any més no hi haurà
cap pel·lícula catalana ni
espanyola a competició.
Però Jaume Balagueró i
Paco Plaza tornaran a Ve-
nècia, festival que va es-
trenar en primícia Rec,
per presentar-hi la segona
part. Formaran part de la

programació fora de com-
petició, compartint secció
amb els Clooney, Stone,
Damon i companyia. Tot
un honor per a aquesta
petita producció catala-
na, que revela la magni-
tud del fenomen que va
provocar Rec.

Pere Portabella presen-
tarà el seu curtmetratge
Mudanza, a més de presi-
dir el jurat d’Horitzons, la
secció dedicada al cinema
més arriscat. El director
mallorquí Daniel Monzón
presentarà el thriller carce-
rari Celda 211 a la secció
Dies venecians, la mateixa
que acollirà la primícia de
Gordos, segon llargmetrat-
ge del director d’Azuloscu-
rocasinegro, el madrileny
Daniel Sánchez Arévalo. ■

1. Nicolas Cage protagonitza ‘Bad Lieutenant’, de Werner
Herzog 2. Michael Moore provoca amb ‘Capitalism: a love
story’ 3. Fatih Akin presenta ‘Soul kitchen’ ■ MOSTRA DI VENEZIA
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Relacionsvampíriques
femeninesdinslapresó
Maria Teresa Coca
BARCELONA

Avui s’estrena al Versus Te-
atre, dins de la pretempo-
rada Avantime, l’obra Olor
d’ocell, dirigida per Alfred
Lucchetti, escrita per Vir-
gínia Sánchez i interpreta-
da per ella mateixa i per
Mònica Lucchetti. És la his-
tòria de dues dones, molt

diferents entre elles, que
han d’aprendre a viure i a
conviure dins de la presó.
La relació acaba conver-
tint-se en malaltissa.

La proposta de l’obra
parteix de Mònica Lucchet-
ti, professora de teatre de
Virgínia Sánchez, que va
fer l’encàrrec a la seva
alumna d’escriure un text
en què entre els personat-

ges es produís una relació
vampírica, una relació de
supeditació d’un personat-
ge a l’altre… Així va néixer
Olor d’ocell.

L’autora explica que al
text hi ha elements autobi-
ogràfics i valora l’aposta del
Versus Teatre en progra-
mar la seva obra, ja que ha
reconegut que moltes vega-
des els nous autors se sen-

Totesperant
Nothomb

ElBorràsestrenademàlaversióteatralde lanovel·la
psicològicad’AmélieNothomb‘Cosmèticadel’enemic’

Ada Castells
BARCELONA

La lucidesa descarnada i
servida amb sarcasme és
una de les característiques
de l’obra de la prolífica
Amélie Nothomb. I entre el
seu munt de novel·les des-
taca Cosmètica de l’ene-
mic, publicada el 2001 en
francès, i traduïda a Co-
lumna dos anys després.
Ara arriba condensada per
als escenaris de la mà del
director José Luis Sáiz i els
seus dos protagonistes:
José Pedro Carrión i Jesús
Castejón.

Cosmética del enemigo
serà al Borràs, des de demà
i fins al 27 de setembre,
després d’haver rodat pels
teatres de l’Estat durant
deu mesos. El director
–que ha fet servir la versió
en castellà de Sergi Pàmi-
es– explica que, malgrat
ser una novel·la, “ja és un
text molt teatral”.

El gran repte a l’hora de
portar la narració als esce-
naris ha estat “reproduir
l’espai mental que retrata
Nothomb”. No deu haver
estat senzill, ja que el llibre
el protagonitzen dos desco-
neguts que comencen a es-
tablir una conversa: l’un va
descobrint les seves misè-
ries a través de les confes-
sions de l’altre; l’altre es va
traient les culpes de sobre
a mesura que parla. De
mica en mica es van trans-
formant en enemics per la

incomoditat que es trans-
meten. L’empresari que
pateix un retard en el seu
vol (Carrión) serà conduït
cap als inferns pel seu in-
terlocutor inesperat (Cas-
tejón).

A l’escena es reprodueix
el mateix que ens fa veure
la novel·la: una sala d’espe-
ra d’un aeroport, però “no
s’ha volgut fer una aposta
realista”. Part dels especta-
dors de l’obra fan de figu-
rants, ja que s’han ins-
tal·lat butaques al mateix

José Pedro Carrión (dret) i Jesús Castejón es
transformaran en enemics al Borràs ■ BALANYÀ

ten “molt sols”. L’obra està
dirigida pel veterà Alfred
Lucchetti, pare de Mònica,
que assenyala que “és difí-
cil fer teatre sense ajudes”.

En cartellera des d’avui
fins al 20 de setembre, su-
posa la primera obra de la
companyia Despenjades,
en què tot són dones, ex-
cepte els tècnics. Tenen al-
tres espectacles preparats,
un d’ells amb el mateix
nom que la companyia i de
la mateixa autora que Olor
d’ocell. Malgrat que està in-
terpretada per dones,
l’obra no va dirigida exclu-
sivament a elles, sinó que
“la pot veure tothom, ja
que es tracta de temes de
relacions humanes”. ■

Alguns
espectadors fan
de figurants, ja
que hi ha
butaques a
l’escenari mateix

escenari –avís, però, per
als tímids: els espectadors
no han de fer res de res.

Segons Sáiz, “Cosmética
del enemigo planteja una
batalla entre el bé i el mal
partint de la base que tots
tenim dins nostre els dos
components”. L’ha portada
als escenaris convençut
que “el teatre ha de remou-
re alguna cosa en els espec-
tadors. Els ha de fer reflexi-
onar”. La narrativa de Not-
homb ho aconsegueix. A
partir de demà podrem
comprovar si la seva trans-
formació teatral, també. ■




