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OPINIÓ

Del rerefons de
les estadístiques

i les mentides
governamentals

SANTI FONDEVILA
BARCELONA

● L’altra cara de la moneda. L’úl-
tima temporada teatral ha sigut es-
tadísticament un èxit, malgrat la
crisi. Han llegit en aquestes pàgines
l’augment d’espectadors i de recap-
tació: un 8% més de públic, fins a ar-
ribar als 2,9 milions d’espectadors.
Tot plegat fa pensar que el teatre és
un sector viu i consolidat. Els núme-
ros són motiu de legítima alegria,
però darrere s’hi amaga una situa-
ció que no és per tirar coets. I és que
el model de producció de les arts es-
cèniques (llevat dels teatres públics
i alguns de privats) ha retrocedit
trenta anys i han tornat al volunta-
risme i la il·lusió com a úniques
fonts de finançament. Es fa teatre,
però la precarietat és aclaparadora.
Hi ha actrius i actors ben coneguts
que cobren el subsidi d’atur. Intèr-
prets que un any van fer calaix amb
la televisió, van pagar un munt d’im-
postos i ara sobreviuen com poden.
Treballen dos mesos en una obra. I
després? Molts altres no tenen ni ai-
xò. Està passant. I no entro en de-
talls. Òbviament, els convenis
col·lectius no es compleixen. Per-
què no es poden complir. ¿Com pa-
gar la Seguretat Social? ¿Com es pot
pagar tres setmanes d’assaig, si des-
prés no se sap si es cobrarà res de
l’exhibició? No és cap denúncia, ni
ganes d’aigualir la festa: és que tení-
em la necessitat de contraposar a les
fredes estadístiques la part menys
brillant del món del teatre.

● El cinisme del govern espanyol
amb lletra impresa. El govern es-
panyol porta el seu cinisme als lí-
mits de l’estupefacció posant per es-
crit les seves mentides. En la reso-
lució de la secretaria d’estat de Cul-
tura del 4 de setembre del 2012
podem llegir: “La creixent impor-
tància de la cultura com a element
dinamitzador de l’economia i l’ocu-
pació es posa en relleu [...] amb les
dades que revelen que el sector cul-
tural i creatiu aporta el 4% del nos-
tre PIB i genera uns 750.000 llocs de
treball. L’important futur que té
aquest sector es reconeix en l’Estra-
tègia Europea 2020 de la Unió Eu-
ropea, que considera la política in-
dustrial i d’innovació com els nuclis
principals sobre els quals pivota el
canvi de model productiu”. I encara
més: “El govern vol donar suport
decididament a la creació i moder-
nització d’indústries culturals i cre-
atives (ICC) com un sector de crei-
xement [...] capaç de generar ocupa-
ció en una àmplia gamma d’ocupa-
cions de diversos tipus de
qualificació”. I l’IVA, al 21%.

El traspunt

60è FESTIVAL DE CINEMA DE SANT SEBASTIÀ

Penélope Cruz sobreviu al
fulletó impossible de Castellito

nia –va explicar–. Però és curiós,
després de ser mare em vaig adonar
que l’entenia més profundament”.

Penélope Cruz és precisament el
millor d’aquest fulletó tan dramàtic
com inversemblant, que se sotmet a
la dictadura del cop d’efecte emoci-
onal. L’actriu es passeja de manera
admirable per un rang d’edats que
va dels vint-i-pocs anys als 50: és
convincent com a noia eixelebrada
i com a mare d’un adolescent. “Em
feia por, perquè no ho havia fet mai,
i he intentat que l’espectador reco-
negués sempre el mateix personat-
ge”, va dir. Castellito la vincula a la
tradició d’actrius de l’època daura-
da del cinema italià. “A Itàlia la Pe-
nélope és percebuda com a actriu
italiana, hereva de la tradició de So-
fia Loren, Silvana Mangano, Gina
Lollobrigida i Claudia Cardinale –va
assegurar el director–. I comparteix
amb elles una qualitat especial: no
és una actriu burgesa”.

Les floretes són merescudes:
l’actriu sobreviu a la catàstro-
fe, però el film s’enfonsa en
un mar d’efusió dramàti-
ca i esdevé un mostrari
de tòpics del gènere
amor en temps de guer-
ra. En una roda de
premsa atapeïda, amb
numeret inclòs del re-
porter del Caiga quien
caiga argentí –que va
proposar matrimoni a la
intèrpret–, no va faltar el co-
mentari sobre les retallades
del cinema i la pujada de l’IVA,
qualificada d’“esgarrifosa” per l’ac-
triu, sense esplaiar-se gaire sobre la

qüestió. “S’han manipulat tant
les meves paraules sobre el tema
que em costa parlar-ne”, es va de-
fensar. El que sí que va confirmar
és que pròximament rodarà amb
Fernando Trueba La reina de Es-
paña, la seqüela de La niña de tus
ojos, que ella mateixa produirà.

Entre la intimitat i la història
La resta de la competició oficial
d’ahir va mantenir la tònica dece-
bedora del film de Castellito, re-
incidint a mostrar drames íntims
emmarcats en conflictes de ca-
ràcter històric. L’austríaca Bar-
bara Albert es contagia de l’obses-
sió del cinema alemany per ex-
plorar la transmissió familiar dels
pecats dels criminals nazis a The
dead and the living, en què la pro-
tagonista descobreix que el seu
avi era un oficial de les SS. Ni la
manera d’abordar el tema ni l’es-
til visual aporten res de nou i el

guió, desmanyotat, té escenes
tan forçades que freguen

l’humor involuntari. El
plantejament de The at-

tack, en canvi, és pode-
rós: un prestigiós cirur-
già àrab, integrat de
manera satisfactòria en
la societat israeliana,
veu com el seu món es

desintegra quan la seva
dona comet un atemptat

suïcida en què moren de-
senes de persones. És una

llàstima que Zaid Doueiri, el
director, teledirigeixi un relat que
hauria agraït una mica més de
subtilesa i no tant d’èmfasi.e

Penélope Cruz, protagonista de Volver a nacer, amb un vestit de L’wren Scott ahir a Sant Sebastià. RAFA RIVAS / AFP

L’actriu presenta ‘Volver a nacer’ a la secció oficial de Sant Sebastià
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Tant és que en el temps
que fa que Penélope
Cruz treballa a Holly-
wood se l’hagi pogut
veure repetidament a

Espanya, en projectes d’Almodóvar
i Woody Allen. Ella ho diu: “Mai he
marxat d’aquí. Sempre vaig als Es-
tats Units amb bitllet d’anada i tor-
nada”. Però com si res: cada aparició
pública de l’actriu desperta una ex-
pectació desproporcionada, gairebé
histèrica. És la filla pròdiga per ex-
cel·lència del cinema espanyol. Ahir
va ser el seu dia al Festival de Sant
Sebastià: Cruz presentava en com-
petició Volver a nacer, que l’ha reu-
nit de nou amb el director Sergio
Castellito, amb qui ja va coincidir el
2004 a la premiada No et moguis.

En el seu últim treball l’actriu es
posa a la pell d’una dona italiana
que, vora la cinquantena, viatja a Sa-
rajevo acompanyada del seu fill ado-
lescent. Allà reviu la seva vida: l’en-
amorament imprevist d’un fotògraf
nord-americà, l’esclat terrible del
conflicte i la dolorosa descoberta de
la seva pròpia esterilitat. Irònica-
ment, Cruz va rodar el film un any
després d’haver tingut el seu primer
fill. “Jo ja havia connectat amb el
personatge i em pensava que l’ente-

Italiana
“A Itàlia la
Penélope és
percebuda
com a actriu
italiana”, diu
Castellito

Productora
Cruz produirà
la seqüela de
‘La niña de tus
ojos’, que es
dirà ‘La reina
de España’

L’italià Sergio
Castellito. EFE


