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obtenir que per verdaders èxits. 
 De fet, un podria preguntar-
se perfectament el valor d’un fes-
tival amb uns assistents que acla-
men una pel·lícula entretinguda 
però purament formulària com és 
el cas de Philomena i després escri-
dassen amb fúria una obra genuï-
na de poesia marciana com Under 
the skin; en què qualsevol pel·lícula 
que surt dels límits de la narrativa 
tradicional és víctima de l’escarni 
i de la burla. A Glazer ja li va passar 
el 2004 amb Reencarnación, i això el 
va condemnar a l’exili creatiu. En 
un món perfecte, aquell assaig so-
bre la capacitat humana d’empa-
tia, vulnerabilitat i comportament 
rapaç que és Under the skin hauria 
triomfat plenament, i Glazer no 
s’hauria d’esperar nou anys més 
per fer cine. Però ja sabem en quin 
món vivim. H

EL PALMARÈS

33 Elena Cotta, eufòrica.

COPPA VOLPI 
(MILLOR ACTRIU)
Elena Cotta
Per ‘Via Castellana Bandiera’ 
(Itàlia, Suïssa, França).

MILLOR GUIÓ
Steve Cogan i Jeff Pope
Per ‘Philomena’, de Stephen 
Frears (Regne Unit)

LLEÓ D’OR 
(MILLOR PEL·LÍCULA)
‘Sacro GRA’
De Gianfranco Rosi 
(Itàlia/França)

LLEÓ DE PLATA 
(MILLOR DIRECTOR)
Alexandros Avranas
Per ‘Miss Violence’ (Grècia)

GRAN PREMI DEL JURAT
‘Jiaoyou’
De Tsai Ming-liang 
(Taiwan/França).
 

COPPA VOLPI 
(MILLOR ACTOR)
Themis Pamou’
Per ‘Miss Violence’ (Grècia)

Les criades de Mèxic 
impacten a Tàrrega
3Les actrius de Vaca 35 impacten amb un duel brutal 

L
a pluja es va deixar veure 
ahir a Tàrrega i va aigualir 
part de la festa. Però a recer, 
va continuar el xàfec crea-

tiu. «Deixin-me que m’assegui», va 
demanar exhausta després de la fun-
ció la mexicana Mari Carmen Ruiz, 
la impactant protagonista –junta-
ment amb Diana Magallón– de Lo 
único que necesita una gran actriz es una 
gran obra y las ganas de triunfar. Llarg i 
explicatiu títol d’un dels espectacles 
més celebrats d’aquesta 33a edició 
de la Fira que té Mèxic com a país 
convidat. L’obra va sacsejar el públic 
amb els seus excessos físics i emocio-
nals; amb dues intèrprets que des-
prenen «energia desbocada» en el re-
duït espai d’un safareig, esquitxant 
els espectadors amb els seus batecs, 
panteixos, suors, olors. «Volem que 
es posin en la nostra voràgine, que 
ho visquin», va dir Ruiz, una actriu 
enorme en tots els sentits.
 L’obra evoca la violència de Las 
criadas de Jean Genet, i el director, 
Damián Cervantes, va buscar la con-
frontació dramàtica i la física: «Cruz 
és única; impacta no solament per 
les seves dimensions, també per la 

velocitat amb què mou el cos». I ba-
lla molt bé flamenc, com va demos-
trar amb La Tani. 
 Les actrius s’entreguen a un exte-
nuant duel de contrastos en què des-
pullen la seva brutalitat i la necessi-
tat de l’altre. És un amor-odi portat a 
l’extrem –d’afalacs a cruels insults; 
de baralles a petons– per la supervi-
vència de dues dones condemnades 
a compartir vida. Comencen amb 
un devastador assaig de Las criadas 

Han portat les seves obres a un tro-
leibús, un terrat o una cuina. L’únic 
que necessiten, com diu el seu últim 
títol, és una gran obra i les ganes de 
triomfar.
 Tots els artistes que arriben a 
Tàrrega comparteixen aquests ma-
teixos desitjos d’èxit. Programats o 
espontanis que intenten sorprendre 
el personal, i els professionals (660), 
a la caça de talent. Ho va fer la mexi-
cana Ingrid Esperanza (establerta a 
Barcelona) amb els seus increïbles 
vols a l’estil dervix a les altures, pen-
jada d’un monyo. Era l’estrena de 
Proyecto Otradnoie, companyia ca-
talana circense que completen Ger-
man Caro  –constructor de curiosos 
instruments– i el dj d2mau. Els va 
faltar algun ajust de ritme per arro-
donir un «ritual sobre la vida» que 
explora el moviment i els sons.
 
EL GANXO DE ‘MANTEGA’ / També van 
agradar els mexicans de Teatro Lí-
nea de Sombra amb Baños Roma, po-
purri multidisciplinari amb karao-
ke i mariachis inclosos. Recorda la 
violència de Ciudad Juárez a partir 
d’un relat fragmentat –a vegades es 
perdia– de l’excampió mundial de 
boxa José Ángel Mantega Nàpols. Fra-
se lapidària d’un col·lega seu: «I amb 
tots els milions que em donaran pels 
combats on podré comprar un cer-
vell nou». H

La FIRa DE TEaTRE aL CaRRER

IMMA
Fernández

TÀRREGA
Enviada especial

33 Mari Carmen Ruiz (esquerra) i Diana Magallón, en un safareig de Tàrrega, on es va representar l’obra.
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i acaben, després de deixar la bilis 
per terra, llegint un conte de prince-
ses. La línia entre les actrius i els per-
sonatges es difumina. «Parla de la vi-
olència de l’oblit. Són dos ens sense 
nom. A la capital mexicana és molt 
fàcil que t’oblidin. ¡Som tants!», va 
apuntar Cervantes.
 La companyia, que treballa en es-
pais no convencionals, es diu Vaca 
35. «Fer una vaca significa a Mèxic 
fer una cooperativa. Posem 35 pesos 
(2 euros) cada 15 dies», aclareix Cruz. 

“Volem que
el públic visqui  
la nostra voràgine; 
l’energia desbordada”,  
diuen les intèrprets

A rticle 344. I ja s’acaba l’es-
tiu, es nota per l’ambient, 
es palpa en el caràcter de 

la gent... Aquesta setmana ja he 
escoltat més de vint vegades la 
curiosa frase: «Ja han tornat 
tots...» I aquest tots engloba cone-
guts i desconeguts... 
 Sempre m’ha agradat la utilit-
zació de la paraula tots. Recordo 
quan eres petit i desitjaves anar 
a un lloc i no et deixaven. És en 
aquell instant quan utilitzaves 
aquella altra curiosa frase: «Però 
si hi van tots...»
 Suposo que tots formem part 
d’aquest tots en algun instant i 
potser aquells tots que anaven a 
tants llocs quan érem petits són 
els mateixos que ara ja han tor-
nat... 
 Però no és d’això del que us 
vull parlar sinó d’un petit truc 
per aconseguir superar aques-
ta tornada d’estiu. Es tracta 
 d’agafar aire i... Bé, potser us ho 
explico després del millor de la 
meva setmana...

  Tercer lloc. Guerra Mundial Z. 
Trepidant, amb una estructura 
de guió que no et deixa indife-
rent i et produeix una tensió bru-
tal. És absolutament addictiva.
 Segon lloc. Cold Water. Aques-
ta bella cançó de Damien Rice 
m’ha acompanyat aquest final 
d’estiu. És escoltar-la i sentir 
que tot en aquest món pot tenir 
solució... 
 Primera posició. Culto a la 
luz (Ediciones del Imán). Sven 
Nykvist, fotògraf llegendari, 
ens transmet en aquest llibre 
les seves experiències d’una vi-
da dedicada al cine i que tras-
puen color, llum i dolçor... Una 
obra mestra.
 I tornant al truc per superar 
aquesta setmana de tornada... Re-
cordo que a l’hospital vaig conèi-
xer una dona que tenia 80 anys 
i que en aquestes èpoques sem-
pre em deia que havíem d’inspi-
rar olors d’estiu, totes les que po-
guessis i conservar-les... per po-
der després expirar-les durant 
l’hivern quan les coses no anes-
sin tan bé.
 I d’aquesta manera el record i 
la fragància de l’estiu perdurari-
en en tu durant tot l’hivern...
 Jo la crec... ¡Així que inspirem 
fort i bon diumenge! H

Inspirar 
i expirar

ALBERT

Espinosa

Una dona gran  
m’aconsellava que 
conservés les 
aromes de l’estiu

deesi

         


