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Almodóvar salda comptes amb Venècia
Rep el Lleó d’Or de la Mostra 31 anys després de l’èxit al festival amb ‘Mujeres al borde de un 
ataque de nervios’ || Scarlett Johansson i Brad Pitt, altres estrelles a la catifa roja

Pedro Almodóvar, ahir a la tarda exultant davant dels fans després de rebre el Lleó d’Or, i Scarlett Johansson, estrella a la catifa roja.
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❘ VENÈCIA ❘ Pedro Almodóvar espe-
rava el Lleó d’Or del Festival de 
Venècia des de feia més de tres 
dècades. Finalment, ahir es va 
treure l’espineta al rebre com un 
“fet de justícia poètica” aquest 
premi, atorgat ara a tota la seua 
trajectòria. La Mostra va dedi-
car aquesta distinció a Almodó-
var al considerar-lo el director 
espanyol més important des de 
Luis Buñuel i també al veure’l 
com tot un fill pròdig, ja que va 
ser a Venècia on va fer el debut 
internacional el 1983 amb Entre 
tinieblas. Va ser el primer gran 
festival que va acollir aquell noi 
arribat de la movida madrile-
nya i que al cap de només cinc 
anys tornaria a la Mostra amb 
una de les seues obres més acla-
mades, Mujeres al borde de un 
ataque de nervios, amb què va 
aconseguir només el premi al 
millor guió. No es va endur el 
cobejat Lleó d’Or i, per aquesta 
raó, creu que l’honorífic que ha 
rebut ara, 31 anys més tard, és 
un “fet de justícia poètica”, va 
ironitzar a la roda de premsa 

CINE FESTIVAL

prèvia a la cerimònia, encara 
que subratllant que no prete-
nia retreure res. “Si vius prou, 
jo crec que el temps m’està do-
nant la raó (...) Jo em sento una 
mica com que 31 anys després 
m’estan donant el Lleó d’Or per 
una pel·lícula que vaig portar el 
1988. I m’agrada creure que és 

un fet de justícia poètica”, va 
defensar. Després de la roda 
de premsa, el cineasta va pas-
sar per la catifa roja de Venècia 
per recollir el seu desitjat Lleó 
d’Or, una distinció que aquest 
any també rebrà la britànica 
Julie Andrews. El cineasta va 
pujar a l’escenari per reivindi-

car la italianitat com una de les 
seues influències més notòries; 
agrair a totes les seues estrelles 
anomenant-les pel seu nom de 
pila: Penélope, Marisa, Carmen 
o Antonio; i assegurar que “el 
cine ha estat la meua vida i no 
concebo el que me’n queda sen-
se fer pel·lícules”.

Però el cineasta manxec no 
va ser l’únic protagonista de la 
jornada al festival. Enfundada 
en un llarg vestit roig, Scarlett 
Johansson va brillar a la catifa 
roja, a la projecció de Marria-
ge Story, poc després que Brad 
Pitt lluís també a la presentació 
d’Ad astra.

FiraTàrrega, amb el 62% d’ocupació de les 
funcions de pagament a falta de set dies

ARTS ESCÈNIQUES CERTAMEN

‘Livalone’, un dels espectacles de la fira amb entrades esgotades.

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ A falta de menys d’una 
setmana per a la inauguració de 
la 39a edició de FiraTàrrega, el 
dijous 5 de setembre, el certa-
men d’arts escèniques de carrer 
ja ha esgotat les entrades de tres 
espectacles de pagament: Así 
bailan las putas, de Sixto Paz; 
Livalone, de Fundación Agru-
pación Colectiva; i Mission Ro-
osevelt, de Tony Clifton Circus; 

i d’un quart muntatge, Paseos 
urbanos, d’Itsaso Iribarren & 
Germán de la Riva, ahir a pe-
nes no en quedava cap entra-
da disponible. El certamen ja 
comptava dimecres a la nit amb 
gairebé el 62% d’ocupació d’es-
pectacles de pagament. Diverses 
funcions dels espectacles de les 
companyies La Baldufa, Mambo 
Project, Quim Bigas i La Petita 
Malamaluga ja no comptaven 

tampoc amb entrades. La pro-
gramació de FiraTàrrega, del 
5 al 8 de setembre, inclou 101 
funcions de caràcter gratuït, la 
majoria als carrers i places de la 
capital de l’Urgell. D’altra ban-
da, el certamen ja compta amb 
més de vuit-cents professionals 
acreditats, amb delegacions dels 
Estats Units, el Canadà i Itàlia i 
una àmplia representació euro-
pea i coreana.

FIRATÀRREGA
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