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Macías no sigui Todo sobre
mi cárcel. En efecte, hi tro-
bem des de les coloraines
habituals a les pel·lícules
d’Almodóvar fins al mateix
gust per explicar històries
femenines entrecreuades a

al director manxec i els me-
lodrames sobre dones a la
presó que tant agradaven
al Hollywood clàssic. No és
d’estranyar, doncs, que
¡Quiero vivir!, aquell fulletó
contra la pena de mort
amb Susan Hayward, resul-
ti la pel·lícula preferida de
la protagonista, però tam-
poc que a aquest crític li
costi acceptar que el títol
de l’opera prima de Belén

El patio de mi cárcel
Dir.: Belén Macías. Int.: Veró-
nica Echegui, Candela Peña.
Espanya, 2008.

Una proposta apadri-
nada pels germans
Almodóvar i la seva

productora, El Deseo,
aquesta pel·lícula és una
combinació més aviat con-
fusa entre les històries de
dones que tant li agraden

Crítica cinema

Edifici en ruïnes

CarlosLosilla

la manera d’un retrat
col·lectiu. Malauradament,
Macías no té el sentit co-
mercial del seu patró, ni
tampoc la seva habilitat
dramàtica, per la qual cosa
El patio de mi cárcel es
queda a mig camí de tot.

L’excusa és la història del
grup teatral Las Yeses, for-
mat per internes de la presó
de Yeserías allà als anys 80.
I Macías l’explica amb una

barreja de costumisme de
baixa intensitat i vocació
testimonial que l’obliga a
unes quantes solucions for-
mals com a mínim discuti-
bles: la utilització de les
el·lipsis, per exemple, no re-
sulta gens suggerent, sinó
més aviat la demostració
que hi ha coses que no se
sap com explicar. D’aquesta
manera, mentre els perso-
natges perden força a me-

sura que avança la història
–i alguns d’ells fins i tot s’ex-
travien pel camí–, la denún-
cia política esdevé tan con-
vencional com la major part
de les pel·lícules espanyo-
les institucionals, enfanga-
des des de fa més o menys
vint anys en concepcions
dramàtiques decididament
obsoletes que ni tan sols els
debutants són capaços de
defugir.

El títol del film de
Belén Macías
podria ser ‘Todo
sobre mi cárcel’

Entrevista: Osmar Núñez Fad’OncleVàniaa ‘Espíaaunamujerque
semata’, versióde l’obradeTxékhovquearribaavuialTeatreLliure

“Totes les famílies tenen
algun Oncle Vània a dins”
Andreu Gomila
BARCELONA

El director argentí Daniel Veronese
torna avui al Teatre Lliure amb un
espectacle que va meravellar a Tem-
porada Alta l’any passat, Espía a
una mujer que se mata, versió de
l’Oncle Vània de Txékhov. Parlem
amb l’actor Osmar Núñez, que fa
precisament d’Oncle Vània, un dels
personatges més cobejats per a un
actor dramàtic.

Vània, al principi de l’obra, diu que
des que van arribar Serebriakov i la
seva esposa Helena, la seva vida ha
descarrilat. ¿Aquest inici l’ajuda a
ficar-se dins el personatge?
Fer de Vània era un somni. L’he
pensat tota la meva vida... A Vània,
el que li passa és que està en una
edat, un moment de la seva vida,
en què s’ha adonat que ha perdut
molt el temps. Aleshores, necessi-
ta un cap de turc per poder vomi-
tar. És cert que ha tingut una rela-
ció fantàstica amb Serebriakov, i
Helena ve a bloquejar això. A més,
tenim la mort de la seva germana
[esposa primera de Serebriakov] i
qui la substitueix és una dona de
qui ell s’enamora. No li pot passar
res més! És un principi molt im-
portant per poder construir un
home ferit, abnegat, oblidat...

Per vostè, que ha treballat altres
vegades amb Veronese, com ha
estat aquesta posada en escena?
L’acostament i la vulnerabilitat
amb què treballa Daniel, tot allò
que demana als seus actors, la
transparència, esdevé totalment
insuportable, de vegades també
per a l’espectador. Els personatges
comencen a nafrar-se els uns als
altres... Txékhov és molt generós:
no hi ha ningú que hagi parlat amb
tanta intel·ligència, amb tanta

sensibilitat, amb tant d’encert, del
comportament humà. I tot d’una
manera tan simple. I en aquesta
posada en escena, Veronese rebut-
ja tot allò bucòlic i existencial que
hi ha en Txékhov. Va a l’essència.

Ha canviat moltes coses?
Aquest cop, no. Una hombre que se
ahoga [vista al Lliure l’any passat] i
Mujeres soñaron caballos [al Lliu-
re, a la primavera] han anat mu-
tant, perquè ell treballa molt amb
l’aquí i ara, amb el que l’actor pro-
posa. Però aquí ha estat molt fàcil.

Treballen en un espai escènic molt
reduït. ¿S’han donat molts cops de
colze entre els actors?
L’escenografia és la mateixa que

tots: totes les famílies tenen algun
personatge d’Oncle Vània a dins.

¿Vània és el prototip de l’argentí
d’edat madura?
Crec que sí. Hi ha alguna cosa que
és a dins de nosaltres. Vània pot
ser molt argentí. Els russos que
han vist l’obra diuen que mai no
s’havien imaginat que els argen-
tins s’assemblessin tant a ells.
Per a nosaltres és la millor crítica,
perquè no hem intentat per res
del món semblar russos. Txékhov,
en el fons, és universal.

Venint tan sovint a Barcelona, pot-
ser us podria contractar el Lliure
de companyia resident...
[Riu] Ens encantaria. ■

Mujeres soñaron caballos, en la
qual fins i tot ens fèiem mal. Així
que ja porto anys dins un espai
que no arriba ni a 3x3 metres. Al
final, t’ajuda perquè sents la res-
piració i la mirada de l’altre en un
nivell gairebé cinematogràfic.
L’escenari és com un set. És un
despullament total: gairebé no hi
ha escenografia, el vestuari l’hem
triat nosaltres, no hi ha música,
la llum és plana. Ets tu davant
l’altre actor, davant la situació,
davant l’abisme... Ningú no es
posa davant Txékhov.

Gràcies a Veronese, Txékhov sem-
bla ja un autor argentí.
És que els russos i els argentins ens
assemblem molt. Txékhov és dins de

Osmar Núñez diu que havia pensat tota la seva vida a fer d’Oncle Vània ■ MIQUEL ANGLARILL
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Gerard Mortier ha comen-
çat a treballar per a l’Òpera
de Nova York abans de
prendre possessió del càr-
rec. Si bé no s’hi incorpora
fins l’any que ve, Mortier ja
ha encarregat una òpera al
compositor Philip Glass
sobre el magnat de la in-
dústria dels dibuixos ani-
mats i icona dels nord-
americans, el director
Walt Disney.

L’òpera, segons han con-
firmat fonts del Metropoli-
tan Opera House, s’estre-
narà el 2012, coincidint
amb el 75è aniversari de
Philip Glass, un nom llarga-
ment vinculat amb la insti-
tució novaiorquesa, on des
dels anys 80 ha estrenat di-
ferents obres.

L’òpera sobre Walt Dis-
ney, que es titularà L’ame-
ricà perfecte, està basada
en la novel·la The perfect
american, de Peter
Stephan Jungk, i explora
amb una mirada crítica i
de manera imaginària la
vida i l’obra del productor
cinematogràfic, que abor-
da a partir dels últims
mesos de la seva vida.

Per la seva banda, Philip
Glass va dir ahir en un co-
municat de premsa que “la
història dels últims dies de
Walt Disney, una icona
nord-americana i, potser, el
creador de la fantasia més
dominant de la Terra, és de
vegades apassionant i al-
tres pertorbadora”, ja que
és “inimaginable, alarmant
i veritablement aterridora”.

A més, Mortier ja ha
avançat que la temporada
que ve presentarà una
altra òpera de Glass, Eins-
tein on the beach, amb po-
sada en escena de Robert
Wilson, que serà, a més, la
primera producció que es
veurà al remodelat Lin-
coln Center. ■


