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wLa crítica cinematogràfica
de Barcelona –una part repre-
sentativa d’ella, almenys– ha
distingit Loreak, de Jose Mari
Goenega, amb el Sant Jordi a
la millor pel·lícula espanyola.
10.000 km, de Carlos Mar-
qués-Marcet, va ser reconegu-
da, per la seva banda, amb el
Sant Jordi a la millor òpera
prima. Loreak (flors) –rodada
en eusquera– gira al voltant
de tres dones la vida de les
quals es veu trastocada com-
pletament per l’arribada
d’uns misteriosos rams. Són
unes flors que, com les diposi-
tades a la cuneta de les carre-
tes, evoquen la pèrdua i tam-
bé són un senyal contra
l’oblit. 10.000 km, per la seva
banda, parla de la peculiar
relació que manté una parella
que viu separada per aquests
10.000 km dels quals parla el
títol del film, la distància que
hi ha entre Barcelona i Los
Angeles. La vintena de crítics
i crítiques convocats ahir als

estudis de Barcelona de Rà-
dio Nacional d’Espanya
(RNE) –impulsora dels Sant
Jordi– van concedir el premi
a la millor interpretació mas-
culina, ex aequo, a Javier
Gutiérrez i Raúl Arévalo, pro-
tagonistes de La isla mínima,
de Javier Gutiérrez. Ingrid
García Jonsson va obtenir, al
seu torn, el premi a la millor
interpretació femenina per
Hermosa juventud, de Jaime
Rosales. Her, de Spike Jonze,
va ser considerada la millor
pel·lícula estrangera. Tom
Hardy, protagonista de Locke,
de Steven Knight, es va en-
dur el Sant Jordi al millor
actor de film estranger,
mentre que, en l’apartat feme-
ní, ho va fer Rosamund Pike,
per Perdida, de David
Fincher. Els Sant Jordi arri-
ben a la 59a edició i són els
premis cinematogràfics més
veterans d’Espanya. Es lliura-
ran el proper 13 d’abril a Bar-
celona. / S. Llopart

wJoaquín Sabina presentarà
500 noches para una crisis, en
una gira a nivell estatal orga-
nitzada després de l’èxit de
concerts puntuals a Barcelo-
na i Madrid. A Catalunya,
actuarà al Pavelló Municipal
Girona-Fontajau (2 d’abril),
al Tarraco Arena Plaça (4
d’abril) i al Palau Sant Jordi
(22 d’abril), el concert que
tanca la gira. 500 noches para
una crisis, el tour que va
triomfar a Sud-amèrica de
l’’agost a l’octubre passats, és
la celebració del 15è aniversa-
ri del disc 19 días i 500
noches. / Redacció

Sabinapresentarà
a l’abril el seuúltim
disc aCatalunya

ElCAEMdeLleida identifica
unpetit Sorolla de joventut inèdit

El quadre ara autentificat

Sabina al Palau Sant Jordi

wÉs una tauleta minúscu-
la que va ser comprada
en una subhasta en línia
per un preu que ara sem-
bla ridícul en autentifi-
car-se que la peça, un
paisatge dels afores de
València, és un Sorolla i,
a més, pintat en els anys
d’aprenentatge de l’artis-
ta. Les anàlisis realitza-
des pel Centre d’Art
d’Època Moderna
(CAEM) de la Universi-
tat de Lleida han desco-
bert similituds en els
traços del gran mestre
valencià i una radiografia
revela que Sorolla va
reutilitzar la tela ja que
s’hi aprecia amagada una
imatge humana, potser el
mateix pintor. L’estil i la
marca de l’autor han es-
tat corroborats per Blan-
ca Pons Sorolla, experta
en l’obra del pintor, que
va ser el seu besavi
matern. / P. Echauz

LLIBERT TEIXIDÓ

‘Loreak’ guanya el
Sant Jordi de cinema

Emma Vilarasau en una escena de Fedra, dirigida per Sergi Belbel al teatre Romea

Unsol vers després de29 anys

JUSTO BARRANCO

Barcelona

U
n gran sol presi-
deix amb serena in-
tensitat l’esceno-
grafia. Al cap i a la
fi, la protagonista,

Fedra, és ni més ni menys que la
néta del sol, filla del rei Minos de
Creta i de Pasífae. I Pasífae era la
filla d’Hèlios. El poderós presi-
deix un escenari agrest, mediter-
rani, de terra i pedres. I l’aigua i
l’aire, els altres elements clàssics,
també es troben presents. Com
correspon a Fedra, una obra de
sentiments primaris, primor-
dials. De grans passions. Una
obra sobre el poder de la sexuali-
tat humana. I, de fet, l’esplendo-
rós sol que engendra la vida i que
presideix el muntatge patirà un
eclipsi a mesura que també el pa-
teixi Fedra. A mesura que el de-
sig, la passió desbordant i, sobre-
tot, un enorme sentiment de cul-
pa per enamorar-se de qui no to-
ca, del seu fillastre Hipòlit, i per
acusar-lo falsament, la conduei-
xin a un infern que porta de ma-
nera inexorable a la tragèdia.
Una tragèdia, això sí, en vers

alexandrí: el teatre Romea acull
des d’avui i fins al 15 de març un
muntatge de la Fedra escrita pel
francès Jean Racine, un dels

gransmonuments del teatre fran-
cès traduït i dirigit en aquest cas
per Sergi Belbel i protagonitzat
per Emma Vilarasau, de qui ha
sorgit un projecte sens dubte
molt agosarat en els temps que
corren: un gran clàssic en vers en
un teatre privat.
Tot va començar perquè

EmmaVilarasau va haver de reci-
tar uns versos de laFedra deRaci-
ne en una de les últimes obres
queha protagonitzat, a laBarcelo-
na de Pere Riera. Llavors es va

enamorar d’un paper en el qual
un personatge femení expressa
com molt pocs el mal d’amor i
amb un llenguatge riquíssim. I a
això s’hi va afegir que Sergi
Belbel, el seu director de capçale-
ra –amb ell ha interpretat els úl-
tims anys Els dies feliços o
Agost–, havia realitzat una tra-
ducció de la Fedra de Racine
quan tenia 22 anys i estudiava Fi-
lologia Francesa perquè l’obra el

fascinava. Tot estava a favor de
l’obra i Borja Sitjà, director artís-
tic del teatre Romea, va decidir
produir-la amb un gran reparti-
ment:Mercè Sampietro és la con-
fident de Fedra, Enona, Lluís So-
ler el seu marit, Teseu, i Xavier
Ripoll el fillastre Hipòlit.
Junts s’han enfrontat a una pe-

ça que, diu el director, parla més
del sentiment de culpa que del de-
sig. “És la culpa associada al de-
sig el que la converteix en mons-
truosa. Parla del dolor que gene-
ra la culpa, una culpa que al seu
torn pot augmentar el desig, com
quan jo era petit i em deien que
no podia riure a missa i llavors
em venien atacs de riure. Et pro-
hibeixen alguna cosa i el senti-
ment creix”.
Pel director, no cal parlar d’ac-

tualitat de Fedra perquè tracta de
sentiments universals, de culpa i
desig, d’identitat, de pertinença a
la família, de sexualitat. I d’emo-
cions que reconeixerà tanta gent
que senti que s’ha enamorat “de
qui no toca, de la persona equivo-
cada”. Al cap i a la fi, Hipòlit no
és el fill de Fedra, és el seu fillas-
tre, i s’enamora d’ell quan Teseu,
el seu marit, aparentment és
mort, encara que després resulti
que no és així. Però, certament, a
més de família política, Hipòlit
ésmoltmés jove que ella, i cap de
les dues coses no s’accepta
socialment.
I encara hi ha un factor més a

remarcar, apunta Belbel: l’obra
descriu com una vegada que Fe-
dra ha confessat el seu amor aHi-
pòlit ja no pot tornar enrere. “Fe-
dra no tracta sobre ser o no ser,
sinó sobre dir o no dir. aquesta és
la qüestió. Una vegada has parlat,
no pots tornar enrere i es crea
una bola de neu cada vegada més
grossa. I això que, pobreta, en rea-
litat Fedra no acaba fent res.
Com diu ella, no recull cap fruit
d’aquest amor”, conclou.c

DAVID RUANO

]Belbel ha traduït pacient-
ment durant sis mesos el
vers alexandrí de la Fedra
de Racine perquè no conce-
bia portar a escena l’obra
en prosa. Això sí, confessa
que a la segona traducció
que fa en la seva vida
d’aquesta peça –la primera
la va fer als 22 anys, durant

la carrera– només ha pogut
aprofitar un dels 1.654 ver-
sos que va traduir llavors,
un vers d’Hipòlit. Emma
Vilarasau, que s’estrena en
el vers, diu que si a la prosa
l’actor omple de sentiment
les paraules, aquí són les
paraules les que porten a
l’emoció.

Belbel dirigeix EmmaVilarasau en la tràgica passió escrita per Racine

Fedraoelpoder
de lasexualitat

Belbel: “L’obra no
tracta de ser o no ser
sinó de dir o no dir.
Una vegada dit, no hi
ha marxa enrere”
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