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PEDRO VALLÍN
Madrid

E
ls premis Feroz, pri-
mers guardons de la
premsa que es lliuren
a Espanya –per pri-
meravegada periodis-

tes i crítics i mitjans convencio-
nals i digitals voten junts– van con-
sagrar ahir Stockholm, de Rodrigo
Sorogoyen, com a millor drama, i
3 bodas demás,de Javier Ruiz Cal-
dera, com a millor comèdia, en
una gala informal i satírica en la
qual es van donar la mà el vell i el
nou, el colossal amb el diminut.
Potser el moment més elo-

qüent de la nit, en aquest sentit,
va ser el del lliurament del premi
al millor tràiler, que va resultar
ex aequo i que van rebre a l’uní-
son dues pel·lícules que resumei-
xen el peculiar moment del cine-
ma espanyol: van guanyar l’espot
de la pel·lícula de Juan Caves-
tany Gente en sitios, firmat per
Raúl de Torres, i el teaser de Los
amantes pasajeros, firmat pelma-
teix Pedro Almodóvar, present a
la cerimònia: el més consagrat i
internacional dels directors espa-
nyols va rebre la màscara del llop
que l’acredita com a guanyador,
al costat d’una de les pel·lícules
més barates i audaces de l’any.
D’alguna manera amb les co-

mèdies hi va haver un altre em-
pat, ja que encara que l’esbojarra-
da farsa de Ruiz Caldera s’alcés
amb el Feroz a la millor comèdia
–i també amb el de millor cartell
per la sèrie de pòsters titulada 10
razones–, David Trueba es va em-
portar els premis al millor guió i
a la millor direcció per la seva
agredolça crònica Vivir es fácil
con los ojos abiertos.
El triomf de Stockholm en la ca-

tegoria dramàtica va tenir el mè-
rit de derrotar les dues grans fa-
vorites: La herida, de Fernando
Franco, i Caníbal, de Manuel

Martín Cuenca, que es van em-
portar els premis a millor actriu,
Marián Álvarez, i millor actor,
Antonio de la Torre, protagonis-
tes respectius de les pel·lícules.

La posada de llarg d’aquests
premis, nascuts amb la vocació de
ser avantsala dels Goya, va pren-
dre d’aquests la litúrgia del lliura-
ment: el cinema Callao deMadrid
es presentava ahir com un gran
menjador en el qual els candidats
i els periodistes van sopar junts
minuts abans de començar la ceri-
mònia. L’acte, presentat per l’ac-
triu Alexandra Jiménez amb guió
i direcció de Paco Cabezas, va ser
en si mateix una sàtira en la qual
els acudits van girar entorn de les
inseguretats de periodistes i gent
del cinema, i la precària condició
de tots dos, i va tenir el seu mo-
mentmés emotiu quan la conduc-

tora de la gala va decidir lliurar el
Feroz d’Honor al seu “veí del cin-
què”, Pepe Sacristán (l’una i l’altre
viuen literalment en la tercera i
cinquena planta del mateix portal
del passeig del Rey de Madrid).
Un altre dels més aplaudits va ser
Daniel Castro, que es va emportar
el Feroz especial per la pel·lícula
que escriu, dirigeix i protagonitza,
Ilusión, un sainet tragicòmic.
David Carrón, president de

l’Associació d’Informadors Cine-
matogràfics d’Espanya (Aice),
que organitza els premis, va fer
un encomi de la professió perio-
dística i va subratllar el seu com-
promís amb el cinema espanyol
“fins i tot quan som ferotges”.c

Pedro Almodóvar a l’acte

I els Sant Jordi
arribena les
58 edicions...

Els primers premis
de la premsa són
l’avantsala dels Goya,
com ho són els
Globus d’Or a l’Oscar

FERNANDO ALVARADO / EFE

]Amb el permís dels Fo-
togramas, que van arren-
car el 1950, els premis
Sant Jordi de la Crítica
són els guardons de cine-
ma més veterans d’Espa-
nya. Sense glamur, sense
catifa vermella, sense
esmòquings d’Armani ni
vestits de nit, només amb
passió cinèfila, ahir es
van fer públics els Sant
Jordi del 2013 elegits per
una nombrosa represen-
tació de la crítica barcelo-
nina. Gente en sitios, de
Juan Cavestany, es va
erigir com a millor pel·lí-
cula espanyola. La gran
belleza ho va fer en l’apar-
tat internacional. / S. Ll.
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L’actor Roger Pera (Barcelona,
1973) ha abandonat Germans de
sang, l’obra que representava al
Teatre del Raval des del 13 de ge-
ner, a causa d’una malaltia de-
pressiva, segons van comunicar
ahir el teatre i el director de
l’obra, Ricard Reguant. Reguant
va explicar ahir a RAC1: “Pera ja
va tenir aquesta malaltia fa un
temps i pensàvem que no es tor-
naria a repetir”. Però fa dues set-
manes “va faltar un dissabte i van
saltar totes les alarmes”. Es van
anul·lar les funcions d’aquell dia i
“molts van agafar entrades per a
aquest dissabte”, on va faltar al-
tre cop, fet que va portar Re-
guant a explicar al públic la situa-
ció. Benjamí Conesa substituirà
Roger Pera a partir de dijous.c

RogerPera
deixa ‘Germans
de sang’
perdepressió

‘Stockholm’ i ‘3 bodas demás’, èxit dels primers premis Feroz

Pedroooooooo!


