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Una ‘Fedra’ fora 
de to al Romea
CRÒNICA Mercè Sampietro destaca en 
una versió de Sergi Belbel que vola baix

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Tragèdia clàssica d’Eurípides i Sè-
neca, Fedra va agafar un renovat 
vol en mans de Jean Racine, el gran 
autor del segle XVII francès. No el 
manté ara en la versió que ha pre-
sentat Sergi Belbel al Romea a par-
tir d’un dels seus escriptors de cap- 
çalera com és Racine. Aquest espe-
rat muntatge, amb una nova troba-
da entre Belbel i Emma Vilarasau, 
no ha seguit el triomfal camí ma-
nifestat en la seva anterior col-

laboració, Els dies feliços, que torna-
rà al Lliure de Gràcia a final de tem-
porada.
 Un profund retrat del desig feme-
ní, a partir de l’amor no correspost 
de Fedra pel seu fillastre Hipòlit que 
conduirà a un tràgic destí, està ser-
vit al Romea de forma massa plana 
i encartonada. Fa la sensació que 
l’exdirector del TNC ha estat massa 
respectuós amb la tradició –sense 
atrevir-se a un acostament més con-
tundent al públic d’avui– en una 
posada en escena a la qual falta més 

energia perquè l’emoció atrapi l’es-
pectador, i no se senti una mica des-
bordat pels versos alexandrins de 
Racine com així passa.
 Belbel té entre mans un elenc 
amb intèrprets de llarguíssim re-
corregut (Emma Vilarasau, Mercè 
Sampietro, Lluís Soler o Jordi Bana-

colocha), però la seva interpretació 
es mou gairebé sempre, fora de to, 
en un excés de solemnitat. És el cas 
de Vilarasau, artista de prestigi in-
qüestionable, que aquesta vegada 
ha elevat massa el registre. És una 
Fedra enfervorida en tot moment, 
que alterna moments brillants (es-

cassos) amb altres de massa exa-
gerats. Tampoc l’ajuden les apari- 
cions pel passadís central del pati 
de butaques que tenen un aire fan-
tasmagòric. A Soler se’l veu així ma-
teix incòmode com a Teseu, el ma-
rit traït.

CURS DE SAMPIETRO / Xavier Ripoll 
(Hipòlit), un altre bon actor, es dei-
xa la pell en un personatge poc agra-
ït i aquest esforç s’emporta l’aplau-
diment del públic. Qui se’l mereix 
amb total rotunditat és Mercè Sam-
pietro, que encarna Enona, la cria-
da i confident de Fedra. Ella és qui li 
aconsella que confessi el seu amor a 
Hipòlit, en una revelació que exer-
cirà de detonant de la tragèdia.
 Sampietro és la que aconsegueix, 
amb diferència, que el vers alexan-
drí de Racine arribi diàfan a la pla-
tea. Està sempre en el to precís del 
personatge i dicta un curs de com es 
parla en escena. Una cosa que no sem-
pre passa avui amb les noves gene-
racions i que no hauria de ser patri-
moni de la vella escola. H

33 Emma Vilarasau i Mercè Sampietro, en una escena de ‘Fedra’.
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Miñarro tanca Eddie Saeta
3Les dificultats financeres obliguen el cineasta a abaixar la persiana

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

E
l prestigi aconseguit des-
prés de 25 anys de suport al 
cine d’autor, creatiu i arris-
cat, i els nombrosos reco-

neixements obtinguts, no han po-
gut impedir a Lluís Miñarro abaixar 
la persiana de la seva productora Ed-
die Saeta. «Després d’un any de pèr-
dues la situació és insostenible. Jo he 
fet tot el que he pogut, des de reduir 
de sis a dos el personal, a canviar de 
seu, però el finançament és impossi-
ble i aquest 2015 Eddie Saeta desapa-
reixerà», anuncia aquest quixot del 
cine independent que fa un quart de 
segle que lluita contra els gegants de 
la indústria. Es va quedar sol, sense 
el suport d’unes administracions 
que, recorda, en l’últim lustre han 
abaixat un 70% les ajudes –«als que 
fem cine independent ens queden 
només les engrunes»– i sense el su-
port de TVE, absent des del 2010 en 
els seus projectes. «No hi ha recursos 
i els bancs no donen crèdits. És invi-
able», diu.
 El productor català lamenta la 
desaparició d’una marca, Eddie Sa-
eta, «molt reconeguda internacio-
nalment, molt més que aquí», amb 
80 premis a l’esquena, entre ells una 
Palma d’Or a Cannes per El tío Boon-
mee recuerda sus vidas pasadas i un Glo-
bus de Cristall a Karlovy Vary per La 
mosquitera. Miñarro ha finançat 34 tí-
tols i ha catapultat noms com Isabel 
Coixet (que va ser cofundadora de 
l’empresa el 1989), José Luis Guerin, 
Marc Recha, Albert Serra o Javier Re-
bollo. 
 Assegura que seguirà batallant 
amb projectes propis i aliens de for-
ma personal. «L’única sortida és bus-
car coproductors estrangers però és 

molt difícil», sosté. «Això és un see 
you later (fins després). Espero tornar 
amb una nova aventura quan tin-
guem una conjuntura millor. Sóc 
optimista per naturalesa i confio 
que els canvis sociopolítics pròxims 
milloraran la situació. Aquest Go-
vern no té present que com més cul-
te és un país més competitiu és en-
front de la resta». 
 
LA ‘STELLA’ NO VA BRILLAR / Diumenge 
també li van ser esquius els Gaudí, 
als quals va anar com a director del 
seu primer film de ficció després 
dels documentals Family strip i Blow 
horn. Amb 13 nominacions, Stella ca-

dente era la gran favorita amb El Niño, 
però «inesperadament» només li van 
concedir dos premis «de calaix» en el 
gènere històric: millor vestuari i di-
recció artística. «No han entès o no 
han volgut entendre la meva pro-
posta. A més, m’agradaria saber el 
percentatge de votacions; falta trans-
parència». Com a molts altres, li va 
resultar «sorprenent» que Rastres de 
sàndal s’emportés el premi gros sen-
se cap altra distinció. 
 L’audaç quixot tornarà a la càr-
rega amb un altre deliri: «Estic escri-
vint un guió que revisita el mite de 
Salomé: és una soldat de l’Exèrcit 
nord-americà a l’Iraq».  H   

L’ADÉU DE LA PRODUCTORA INDEPENDENT mÉS PRESTIGIOSA

33 Lluís Miñarro, amb el Globus de Cristall del festival Karlovy Vary que va aconseguir per ‘La mosquitera’, d’Agustí Vila.

BERTA MATEU

«És una llàstima que 
desaparegui una marca 
molt reconeguda fora, 
amb 80 premis i 25 
anys de vida», lamenta

Trobades 2 
figures que 
poden ser de 
Miquel Àngel

AGÈNCIES 
LONDRES

Un equip d’historiadors d’art, en-
tre els quals n’hi ha de la Univer-
sitat de Cambrige i del Fitzwilli-
am Museum, han trobat proves   
que unes figures de bronze que 
han passat més d’un segle en rela-
tiva foscor són les primeres obres 
de Miquel Àngel. Si l’atribució és 
correcta, serien les úniques escul-
tures de bronze de l’artista que 
han sobreviscut.
 Les figures mostren dos ho-
mes, un de més edat i un altre 
més jove i atlètic, tots dos mun-
tats en panteres. Des del seu des-
cobriment (al segle XIX) van ser 
atribuïdes a Miquel Àngel, pe-
rò, al llarg d’aquests anys també 
s’han considerat altres escultors 
com a possibles autors. La tardor 
passada, no obstant, el professor 
Paul Joannides va descobrir una 
relació entre les figures i un di-
buix d’un dels aprenents de Mi-
quel Àngel, que està al Musée Fa-
bre de Montpeller (França).
 Les conclusions de la investi-
gació es revelaran en una confe-
rència que se celebrarà el mes de 
juliol vinent. H

ART 


