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Salvatges. Albert Barós, Marina Comas i Àlex Monner, Biznaga de Plata al millor actor
secundari, són els protagonistes de la pel·lícula guanyadora, Els nens salvatges

CRÍT ICA D’ÒPERA

JORGE ZAPATA / EFE

P A L M A R È S

Roméo et Juliette

Autor: Charles Gounod, sobre
llibret de J. Barbier i M. Carré.
Intèrprets: Maite Alberola
(Juliette); Albert Casals
(Roméo); Àlex Sanmartí
(Capulète); Ángel Jiménez
(Frère Laurent)... Orquestra
Simfònica del Vallès. Director:
Daniel M. Gil de Tejada.
Producció: A.A.O.S. Direcció
d’escena: Pau Monterde
Lloc i data: Teatre de la Faràndu-
la, Sabadell (25/IV/2012)

ROGER ALIER

Que l’Associació d’Amics de
l’Òpera de Sabadell, que presi-

deix Mirna Lacambra, es vegi
amb cor de muntar altre cop una
òpera complicada i exigent com
ho és Roméo et Juliette de Gou-
nod, i que el resultat sigui tan bri-
llant i ben conjuntat com ho ha
estat aquesta versió és una gesta
que mereix l’admiració general.
La llista de mèrits ha d’inclou-

re, en primer lloc, la direcció es-
cènica de Pau Monterde, eficaç i
senzilla, molt narrativa i molt
ajustada al que passa en l’obra,
des de l’ambient magnífic de
l’obertura-pròleg, en la qual ja es
mastega la tragèdia, així com la
vistosa festa dels Capulète, al pri-
mer acte, amb un ball d’una core-
ografia excel·lent. Les escenes
d’amor –i de mort– dels amants
de Verona sòbries i emotives,

han estat força impactants; el fet
que la parella d’enamorats fos
molt jove també hi ha contribuït.
L’excel·lent soprano valenciana
Maite Alberola ha cantat amb se-
guretat i aplom, fins als límits de
la seva tessitura; ha fet una Juliet-
te sensacional ben secundada pel
tenor Albert Casals, que ha lluït
una veu poderosa, de timbre juve-
nil i convincent i ha lluitat per fer
creïble el difícil personatge.Molt
ponderat i intens el paper de Ca-
pulète, cantat amb convicció per
Àlex Sanmartí, i graciós el patge
Stéphano, servit amb humor per
Júlia Farrés-Llongueras.
El cor ha cantat amb una gran

eficàcia (molt especialment en
l’obertura-cantata del principi) i
DanielM.Gil deTejada ha arren-
cat unes sonoritats molt acura-
des de l’Orquestra Simfònica del
Vallès, que ha complert amb
molt bons resultats.c

PEDRO VALLÍN
Madrid

U na de les grans vir-
tuts de les darreres
edicions del Festi-
val de Màlaga, fins
i tot de les de com-

petició més fluixa, com el 2011, és
la sensatesa del palmarès. Hi gua-
nyen els bons, i els jurats sempre
es dignen a estalviar-se extrava-
gàncies i sortides de to com les
que sovint tenen lloc en altres fes-
tivals demés prosàpia. Les tresmi-
llors pel·lícules s’han emportat els
premis més importants. Per or-
dre, Els nens salvatges, de Patricia
Ferreira, una de les dues úniques
cintes rodades en català de la com-
petició, es va endur la Biznaga
d’Or a la millor pel·lícula i al mi-
llor guió (el firmen Ferreira i Vir-
gínia Yagüe). També es va empor-
tar les Biznagas de Plata a millor
actriu secundària, Aina Clotet, i
millor actor secundari, ÀlexMon-
ner, aquest últim ex aequo ambÁl-
varo Cervantes, que dóna vida a
un seductor vampíric a El sexo de
los ángeles, de Xavier Villaverde,
l’altra pel·lícula amb una part del
metratge en català. Aquestes dues
cintes consoliden la impressió
que el cinema català, tot i que Fer-
reira sigui madrilenya, és el que
avui se centramés imillor en ado-
lescents i joves contemporanis,
sense discursos alarmistes ni les
sempiternes culpabilitzacions ju-
deocristianes tan del gust del cine-
ma continental.
La segona gran triomfadora

–premi especial del jurat, premi
del públic a la millor pel·lícula i
premi a la millor actriu per a Car-
mina Barrios– és el debut de Paco
León en la direcció.Carmina o re-
vienta, una comèdia inclassifica-
ble que va produir dimarts, en la
projecció per públic, una ona ex-
pansiva que va fer trontollar el fes-
tival sencer. El fals documental
dramatitzat sobre la mare del
director, interpretat per ella ma-
teixa, ha eixamplat a la manera
tarantiniana les fronteres de l’hu-
mor espanyol, que ha entrat com
un cavall desbocat en la incorrec-

ció política i s’ha aproximat als
mecanismes trencadors de l’hu-
mor incòmode de Ricky Gervais.
Al costat d’aquesta salvatge Car-
mina, Torrente és una comèdia
melindrosa de telèfons blancs.

A un altre català, el barceloní
Xavi Puebla, va anar a parar el pre-
mi de la crítica per A puerta fría,
pel·lícula que completa el trio
d’asos d’aquest certamen i que
tambéva valer al protagonista, An-

tonio Dechent, la Biznaga de Pla-
ta al millor actor protagonista. La
història d’un venedor veterà
–dels que passejaven els clients
per bordells per fer-los firmar–
que lluita amb joves comercials
que parlen anglès es converteix,
enmans de Puebla, en unwestern
crepuscular, explicat amata-dego-
lla, en què no costa trobar influèn-
cies d’altres joies del cinema so-
bre el masculinitzat món dels
negocis, en què una violència mu-
da sacseja la competició de testos-
terona dels personatges: llegiu
Glengarry Glen Ross (1992), de Ja-
mes Foley i DavidMamet, o Smo-
king room (2002), de Roger Gual i
Julio D. Wallovits, per esmentar
una referència llunyana i una de
propera. En aquesta lliga, juga la
cinta de Puebla.
I, fins avui, la cinta desigual pro-

duïda per l’outsider català Lluís
Miñarro Kanimambo, d’Abdelatif
Hwidar, Carla Subirana i Adán
Aliaga, s’ha emportat una menció
especial del jurat.
En resum, és un tancament

feliç per a una edició, la quinzena,
la competició oficial de la qual ha
ofert una panoràmica lluminosa
del cinema espanyol, que es mos-
tra pertinent, contemporani i ver-
sàtil, cosa gens fàcil en aquests
temps en què sembla que s’ex-
pandeix una sensació omniosa
d’apocalipsi sobre la indústria
audiovisual espanyola. Comèdies
romàntiques amb heroïna intensa
a la manera de Sarah Polley i del
cinema indie dels EstatsUnits,mi-
rades càndides sobre dos confins
del continent africà, un entreteni-
ment divertit ple d’encant sobre
elsmètodes per desbancar un casi-

no i, fins i tot, un passeig per la
postguerra civil espanyola força
redundant però que s’ha endut la
Biznaga de Plata al millor direc-
tor, Imanol Uribe, a qui s’ha pre-
miant la gosadia, ja que no hi ha
gaires veterans disposats a anar a
jugar-se el prestigi en aquesta
competició en què sovintegen els
nous realitzadors.
I, per rematar-ho, el concurs es

va tancar ambO apostolo, una bo-
nica pel·lícula d’animació de tite-
lles –stop motion–, primer títol
del gènere en secció oficial, que re-
corre amb facilitat a influències
gòtiques que van des del Vampyr
(1932) de Dreyer fins als clàssics
cartó pedra de la Hammer. Tot
plegat fa que s’elevi comunes pos-
tres suculentes per a aquest festi-
val en què, evidentment, tota la
setmana va lluir el sol.c
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Triomfrotundd’‘Elsnenssalvatges’
La cinta de Ferreira, millor pel·lícula, guió i actor i actriu secundaris aMàlaga

‘Carmina o revienta’
i ‘A puerta fría’
comparteixen la glòria
de les Biznagas
d’aquesta edició brillant

Juntos combatimos la pobreza
y la injusticia


