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La pel.lícula de Daniel Calparsoro narra l’infern d’una família que viu aïllada

El ‘thriller’ psicològic ‘Ausentes’
uneix Ariadna Gil i Jordi Mollà

CINE I ESTRENA

c

LUIS MARCHAL
MADRID

El director de Guerreros, Da-
niel Calparsoro, torna amb

un thriller psicològic que utilitza
com a protagonista una família de
classe mitjana. Ausentes, que s’estre-
na divendres que ve, fa servir moltís-
simes referències d’altres pel.lícules
nord-americanes com Lo que la ver-
dad esconde. De fet, el director con-
fessa que no ha intentat ser original
en els detalls.

Ariadna Gil (Belle Époque, Soldados
de Salamina) i Jordi Mollà (La buena
estrella, Nadie conoce a nadie) encar-
nen Julia i Samuel. Són un matrimo-
ni que es muda amb els nens (Nacho
Pérez, de La mala educación, i Omar
Muñoz) a una urbanització als afo-
res de la ciutat. Des del primer dia,
ella té la sensació que passa alguna
cosa estranya al seu voltant. Sobre-
tot, quan descobreix que el paradís a
què s’han traslladat està desèrtic i és
un infern. Des d’aquest punt co-
mença l’angoixa de la dona, que,
per una altra banda, és incapaç de
trobar una nova feina.

q L’OBJECTIU
Calparsoro es va reunir ahir amb tot
l’equip artístic en la presentació. Se-
gons el realitzador, «Ausentes ha
d’anar al davant de l’espectador».
Per això, li crea dubtes: «La idea és
proposar una experiència i que la
interpretació sigui lliure. No pretenc
donar respostes».

Mentre escrivia el guió, amb Ray
Loriga i Elio Quiroga, Calparsoro ja
tenia clar que Mollà i Gil eren per-
fectes per embarcar-los en aquest

projecte. «Vaig pensar en ells per-
què són molt ambivalents. Ariadna
traspua fragilitat i misteri ocult a
través de la mirada. Jordi genera
sospita i intranquil.litat i els seus
ulls intueixen alguna cosa bona»,
afirma.

Tal com prefereix el realitzador,

el llargmetratge és «una història
narrada» des del punt de vista de Ju-
lia. Per l’actriu, guanyadora de tres
premis Goya, aquest personatge és
«molt físic». A més, es converteix en
una marginada per la seva falta de
feina: «Vaig sentir desassossec al
llegir el guió i vaig estimar aquest
personatge».

La seva experiència com a direc-
tor a No somos nadie dóna a Mollà la
capacitat de fer dos personatges: un

per a la pel.lícula i un altre per a l’es-
pectador. «Som els motors de la
tensió. Jugo que el gat amagat esti-
gui en ell (Samuel) i no en ella», diu
l’actor català. En el rodatge li diuen
Don Jorge perquè el seu paper era ex-
tremadament cortès i educat.

María (Mar Sodoupe) aterreix la
mare de família. Li intenta donar
una visió de la realitat. La canària es-
tima que «és interessant l’aspecte
fantasmagòric d’aquesta realitat».<

El Lliure estrena
‘Un matrimoni
de Boston’, de
David Mamet

c

VILARASAU I LIZARAN
INTERPRETEN UNA
PARELLA DE LESBIANES

MARTA CERVERA
BARCELONA

TEATRE I COMÈDIA

E l L l iu re inaugura
aquest vespre la tempo-

rada amb Un matrimoni de Boston
(21.30 h), una singular peça d’alta
comèdia de David Mamet (Ameri-
can Buffalo, Glengarry Glen Rose).
Anna Lizaran i Emma Vilarasau,
figures del teatre català que no
coincidien en escena des del
1993, interpreten dues lesbianes
del segle XIX en el muntatge, diri-
gides per Josep Maria Mestres.
Completa el repartiment Marta
Marco, una altra gran intèrpret.

Aquest esperat duel interpreta-
tiu s’estrena en la intimitat del
Lliure, amb capacitat per a 170
persones. «La sala em fa por», va
confessar Lizaran. «Cohibeix molt
actuar amb públic a quatre ban-
des sense tenir on refugiar-te en
un moment de pànic escènic». I
va afegir: «Al teatre de Gràcia
–seu històrica del Lliure que va
contribuir a fundar– hi havia
més separació amb el públic».

Un matrimoni de Boston, terme
que antigament s’utilitzava als
EUA per definir una parella de
dones, narra com Anna (Anna Li-
zaran) i Claire (Emma Vilarasau)

superen la fi del seu amor. Els
seus retrets, traïcions i xantatges
emocionals se succeiran davant
l’atenta mirada de Catherine
(Marta Marco), la donzella.

«El meu personatge és amoral
i cínic però el d’Anna, no és que
tingui doble moral, és que en té
una per a cada situació», va dir
Vilarasau. Lizaran va definir el
seu paper com el d’«una dona
naïf, esnob, perversa, despistada
i contradictòria», capaç d’estimar
les del seu mateix sexe i alhora
ser la mantinguda d’un home ric.

Mamet va escriure aquesta
peça per a la seva dona, Rebecca
Pidgeon, i la seva amiga Felicity
Huffman. La seva escriptura imi-
ta l’estil de la comèdia de saló
d’Oscar Wilde i Henry James. «El
text sembla senzill però interna-
ment és complex», va explicar
Mestres. «Res és banal, ofereix
molta informació per minut i et
sorprèn constantment».<

Els espectacles seleccionats per la
Coordinadora Estatal de Sales Al-
ternatives que faran gira pel seu
circuit aquest any es poden veure a
partir d’avui fins dissabte als tea-
tres de la capital vallesana. La mos-
tra, en què participen companyies
com Lanònima Imperial i Amaran-
to, coincideix amb l’11è congrés de
la coordinadora.

Granollers acull dansa
i teatre contemporani

El director d’En la ciudad sin límites
iniciarà a l’octubre el rodatge d’una
superproducció impulsada per Ante-
na 3 TV. La pel.lícula, que compta
amb 10 milions d’euros, es rodarà
entre València, Roma i Navarra. El
guió s’endinsa en el Renaixement
amb la història del papa Alexandre
VI, i dels seus fills més famosos,
Cèsar i Lucrècia.

Antonio Hernández
dirigirà ‘Los Borgia’

L’autor (Barcelona, 1970) ha obtin-
gut el guardó amb La caja negra, que
narra la trajectòria d’un escriptor i
la seva novel.la, primer menysprea-
da per un centenar d’editorials, des-
prés publicada i convertida en best-
seller per acabar amb una acusació
de plagi. El premi està dotat amb
4.500 euros i l’obra serà publicada
per l’editorial Lengua de Trapo.

Pablo Sánchez guanya el
premi Lengua de Trapo

L’editorial Acantilado ha publicat
una selecció de cròniques que el
periodista Eugeni Xammar –mort
el 1973– va publicar des de Berlín i
que ofereixen una particular mira-
da sobre el nazisme, l’arribada de
Hitler i la persecució als jueus. El
huevo de la serpiente agafa el perío-
de entre el 1922 i el 1924 i Crónicas
desde Berlín, entre el 1930 i el 1936.

Dos toms recopilen les
cròniques de Xammar
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33 Jordi Mollà (esquerra), Ariadna Gil i Daniel Calparsoro, ahir.

JON BARANDICA

EL DIRECTOR PROPOSA
UNA EXPERIÈNCIA «SENSE
DONAR RESPOSTES»


