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Javier Ruiz Caldera posa el toc de comèdia a la Mostra
M.Y.

VENÈCIA. En un festival de Venècia
dominat pels relats tràgics, la gota
humorística la posarà Javier Ruiz
Caldera, el director de Viladecans
que aquesta tarda tancarà la secció
Giornate degli Autori amb Tres bo-
das de más. Ahir Caldera es va mos-
trar “molt sorprès” per la seva pre-
sència a la Mostra. “Sé que no és ha-
bitual que un gran festival inclogui
una comèdia esbojarrada en la seva
programació”, va admetre el direc-
tor de Spanish movie (2009) i Pro-
moción fantasma (2012).

Definida per Ruiz Caldera com
“una revisió gamberra de la comè-
dia romàntica”, Tres bodas de más té
com a premissa argumental la his-
tòria verídica d’una noia convidada

en un mateix mes a tres casa-
ments de tres exparelles. “Com a
homenatge a la pobra noia, hem
conservat el seu nom real: Ruth”,
diu Ruiz. Plantejada com una efi-
caç combinació d’elements de la
comèdia clàssica –amb referèn-
cies directes a Quina fera de nena!
de Howard Hawks– i ratxes de
l’humor escatològic de la Nova
Comèdia Americana, la pel·lícu-
la garanteix les “explosions de
riure” que Ruiz Caldera somnia
escoltar en la presentació del film
a Venècia. En definitiva, Tres bo-
das de más aconsegueix materi-
alitzar la frase de Billy Wilder que
Ruiz Caldera assumeix com una
màxima: “En comèdia, si una co-
sa surt bé, repeteix-la, però el do-
ble de ràpid”.e

Inma Cuesta és la protagonista de Tres bodas de
más, de Javier Ruiz Caldera. FESTIVAL DE VENÈCIA

70a MOSTRA DE CINEMA DE VENÈCIA

Venècia espera amb
incertesa el Lleó d’Or

MANU YÁÑEZ
VENÈCIA

Després de deu intenses
jornades de projecci-
ons, desfilades d’estre-
lles i diàlegs amb grans
directors, la 70a Mostra

de Venècia va abaixar ahir el teló
d’una secció oficial que no serà re-
cordada com una de les més bri-
llants dels últims anys. Més desta-
cable per la cohesió temàtica que
per la categoria artística, la progra-
mació s’ha erigit en una agònica
processió de tràgiques paràboles so-
cials, dramàtiques radiografies de
famílies disfuncionals i consternats
retrats de dones colpejades per
l’aflicció. Alberto Barbera, el direc-
tor artístic de la Mostra, no s’equi-
vocava quan va advertir del to des-
consolat d’un conjunt de films que
han projectat una visió desesperan-
çada del món actual.

Més discutible és una altra de les
prediccions fetes per Barbera abans
de la Mostra, que apuntava al nivell
excels i al risc de la selecció oficial.
A Venècia, poques pel·lícules s’han
atrevit a confrontar les fórmules
predominants del cinema d’autor o
del cinema popular, una realitat que
ressona en el fet que la pel·lícula fa-
vorita d’una majoria de crítics inter-
nacionals –els que figuren a la llista
de puntuacions de la revista Ciak–
hagi estat Philomena, de Stephen
Frears, un convencional drama so-
cial concebut per tocar la fibra de
l’espectador amb les eines més sim-
ples de l’abecedari cinematogràfic.

Malgrat l’absència de pel·lícules
favorites a endur-se aquesta tarda el
Lleó d’Or –a Venècia tothom sem-
bla apostar per una de diferent–, la

llista de puntuacions de Ciak apun-
ta que el vent podria bufar a favor
del japonès Hayao Miyazaki, que va
meravellar amb el film històric Ka-
ze tachinu [El vent s’enlaira]. Ben
posicionades també hi ha la nord-
americana Kelly Reichardt, que va
inquietar amb la dostoievskiana
Night moves, i l’italià Gianfranco
Rosi, que a Sacro GRA documenta el
dia a dia d’uns personatges margi-
nals que habiten els suburbis de Ro-
ma. És un conjunt de films amb pos-
sibilitats de victòria en què també
haurien de figurar la incisiva The
unknown known, el documental
d’Errol Morris sobre Donald Rums-
feld; la contundent Die Frau des Po-
lizisten, el cru retrat familiar de
l’alemany Philip Gröning, i la hip-
nòtica Under the skin, amb l’aliení-
gena Scarlett Johansson.

En aquest joc de pronòstics, cal
no oblidar que els camins dels jurats
dels festivals són inescrutables. En
la roda de premsa inaugural, Ber-
nardo Bertolucci, el president del
jurat, va expressar el seu desig de
premiar el film que més el sorpren-
gués. En aquest sentit, la sensacio-
nal Stray dogs, de Tsai Ming-liang,
comptaria amb poques possibilitats
de triomfar si tenim present el Lleó
d’Or que ja va endur-se el director
taiwanès per Vive l’amour (1994). I
una cosa semblant es pot pensar de
Miyazaki, guardonat amb el Lleó
d’Or honorífic el 2005, i del francès
Philippe Garrel, que mereixeria el
premi per La jalousie, però que ja té
en el seu historial dos Lleons de Pla-
ta per J’entends plus la guitare
(1991) i Les amants réguliers (2005).

Un ‘western’ al Japó
Més enllà del circ d’especulacions,
ahir la Mostra va exhibir un singu-
lar exercici de memòria cinemato-
gràfica: Yurusarezaru Mono, de

Sang-il Lee, més conegut com el
remake japonès de Sense perdó, el
western crepuscular de Clint
Eastwood. No és el primer cop
que el gènere per antonomàsia
del cinema nord-americà facilita
el diàleg amb l’imaginari nipó:
Els set magnífics de John Stur-
gess no era més que un remake
d’Els set samurais d’Akira Kuro-
sawa. Tanmateix, el canvi d’esce-
nari geogràfic i històric –l’oest
americà és substituït pel Japó de
l’era Meiji– fa que el Sense perdó
japonès llueixi com una còpia fi-
del però pàl·lida de l’original. Els
vells samurais enfrontats a la se-
va extinció pateixen els mateixos
dilemes morals que Eastwood,
Morgan Freeman i companyia,
però ni tan sols el convincent es-
toïcisme que traspua l’actor Ken
Watanabe aconsegueix salvar el
film del naufragi.e

Ken Watanabe és el protagonista del remake
japonès del western Sense perdó. TIZIANA FABI / AFP

Els més ben posicionats en les apostes són
Stephen Frears, Miyazaki i Kelly Reichardt

Núria Espert i Lluís Pasqual al
Teatre Lliure. MARTA PÉREZ / EFE
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Núria Espert i
Lluís Pasqual
recuperen la

Fedra d’Espriu

JORDI NOPCA

BARCELONA. Núria Espert protago-
nitza la lectura d’Una altra Fedra, si
us plau aquesta nit al Teatre Lliure
de Montjuïc. L’actriu va interpretar
el paper de l’obra de Salvador Es-
priu per primera vegada el 1978 a
Girona. “Sembla mentida, però han
passat 35 anys –recorda l’actriu–.
Avui tot es veu amb un somriure i
amb molt d’agraïment. Primer, per
a Espriu, que va acceptar la propos-
ta que li feia i em va donar al cap de
poques setmanes el text de l’obra,
escrit amb aquella lletra petitíssima
que el caracteritzava. Després, per-
què la representació va ser l’inici
d’una llarga amistat amb el Lluís
Pasqual”.

L’actual director del Teatre Lliu-
re explica en què consistirà l’acte
únic d’aquesta nit: “Hi haurà la lec-
tura d’Una altra Fedra, si us plau.
Acompanyaran la Núria la Mont-
serrat Carulla, l’Abel Folk i el Pere
Arquillué, entre d’altres, i en alguns
moments algú de nosaltres recorda-
rà alguna de les anècdotes del pri-
mer muntatge. Si jo hagués de des-
tacar alguna cosa d’Espriu seria el
seu gran sentit de l’humor. La gent
que llegeix La pell de brau s’enfron-
ta amb un poeta falsament pedant”.
Pasqual no pot evitar recórrer a una
de les anècdotes més divertides que
recorda del poeta: “Una tarda vaig
sortir de casa seva amb mal de pan-
xa de tant riure. Es va passar hores
criticant un personatge a qui no te-
nia cap mena d’estima, Margaret
Thatcher. Em deia: no és veritat que
sigui una dona... a sota de la faldilla
se li marca la titoleta”.

Per a la seva última obra de tea-
tre, Espriu va refer el mite de Fedra
–adaptat, entre d’altres, per Eurípi-
des, Racine i Yourcenar– i es va dis-
tanciar del seu conflicte tràgic per-
què l’espectador no arriba a saber ni
el final d’ella ni el d’Hipòlit, el fillas-
tre del qual s’enamora. “El text té
una mirada irònica sobre el perso-
natge i el teatre grec”, va remarcar
Núria Espert.e
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