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UNA ACLAMADA PEÇA DE GABRIELE DI LUCA

Belbel dirigeix la gamberra 
‘Vaselina’ a La Villarroel
3 L’obra és «una comèdia especial», segons el director

MARTA CERVERA 

BARCELONA

Gabriele Di Luca, nascut el 
1981, és un dels dramaturgs ita-
lians més interessants de la seva 
generació. La Villarroel el pre-
senta a Catalunya amb Vaselina, 
un dels seus títols més acla-
mats, dirigit per Sergi Belbel. Es 
tracta d’una comèdia política-
ment incorrecta i gamberra 
protagonitzada per personat-
ges marginals molt humans. 

Planteja una distopia que 
trasllada el públic a un futur no 
gaire llunyà amb enormes ten-
sions entre els EUA i Mèxic per 
posar en primer pla els conflic-
tes personals i els dilemes d’una 
família empobrida i desestruc-
turada. La mare (Lluï sa Castell) 
és ludòpata i alcohòlica. El pare 
i exmarit (Joan Miquel Reig) va 
marxar de casa fa anys i torna 
convertit en transsexual abduït 
per una secta religiosa. I el seu 

fill (Joan Negrié), criat en una 
casa d’acollida, s’ha espavilat a 
la vida com a traficant de mari-
huana. El seu company fumeta 
(Artur Busquets) i ell amaguen 
la droga en gossos, animals que 
no aixequen sospites. Però un 
dia perden una d’aquestes mules 
i recorren a una solució d’emer -
gència: una veïna amb sobrepès 
(Karin Barbeta, que debuta com 
a professional amb aquesta 
obra). Però millor no explicar 

gaire més per no aixafar les 
múltiples sorpreses d’aquest re-
lat explicat amb un llenguatge 
molt àgil, tremendament ac-
tual i ple de neologismes. 

«És una comèdia especial. El 
seu humor em recorda el del 

film Happiness, de Todd Solondz. 
Em cargolava al cine mentre la 
persona que tenia al costat em 
mirava estranyada», comenta 
Sergi Belbel, director del mun-
tatge. «En realitat, tots els perso-
natges són uns loosers que dema-

33 Un moment de la representació de ‘Vaselina’.

ACN / PILAR TOMÁS

FIRA MANGA BARCELONA

Barcelona  
homenatjarà 
el ‘Déu 
del manga’
3 Osamu Tezuka protagonitzarà 
una mostra al MNAC

JOSEP M. BERENGUERAS 

BARCELONA

L’
edició número 25 
del Saló del Manga 
de Barcelona (des 
d’aquest any Manga 

Barcelona, del 31 d’octubre al 3 
de novembre al recinte firal de 
Montjuïc) serà especial. No no-
més per l’aniversari rodó, sinó 
sobretot perquè arribarà acom-
panyat d’una macroexposició 
al Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC) dedicada a 
Osamu Tezuka, conegut com el 
Déu del manga. S’hi podran veu-
re 200 originals de l’inventor del 
manga modern. 

L’exposició estarà copro-
duïda per Ficomic –organitza-
dora de la cita del còmic ja-
ponès–, el MNAC –on es pot 
veure actualment El Víbora. Co-
mix contracultural–, Tezuka Pro-
ductions i el Festival de la Ban-
de Desinnée d’Angulema. Es 

tracta d’una mostra sense pre-
cedents a Espanya, que es va po-
der veure a França  –tot i que 
arribarà a Barcelona amb al-
guns canvis com una introduc-
ció al còmic japonès– i que bus-
ca donar a conèixer al qual és 
un dels més importants crea-
dors (si no el que més) del man-
ga. És autor de, entre moltes al-
tres obres, Astro Boy, Adolf, Buda, 
Fénix, Black Jack, La Princesa Caba-
llero o Kimba, el león blanco.  

Fonts de Ficomic posen de re-
lleu que serà la primera retros-
pectiva d’aquesta mena que es 
podrà veure a Barcelona dedica-
da al manga i la «dificultat» de 
treure del Japó més de 200 ori-
ginals d’aquest artista que, a les 
subhastes, arriben a preus de 
més de 10.000 euros. 

Nascut el 1928, Tezuka va ser 
una figura crucial que va donar 
forma al manga modern quan 
va començar a publicar els seus 

AUTOR PROLÍFIC  33  Una 
foto d’Osamu Tezuka (centre) 
i, seguint les agulles del 
rellotge, algunes de les seves 
obres més conegudes: ‘Kimba 
el león blanco’, ‘Astro Boy’, 
‘La canción de Apolo’ i ‘Buda’.
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La ficció és el reflex impúdic 
de la realitat. No ha de de-
manar perdó ni ha de de-

manar permís, i si va vestida de 
fantasia ni tan sols s’ha d’encoti-
llar en el paradigma del que és 
mundà. La fantasia utilitza la sor-
presa per acostar-nos a nosaltres 
mateixos; no parla de l’impossi-
ble sinó del que és probable, pro-
pi, humà. Aquesta és la veritable 
màgia de la ficció fantàstica. És el 
que va fer Jim Henson amb Cristal 
Oscuro el 1983 i és el que han acon-
seguit repetir els seus hereus a 
Cristal Oscuro: la era de la resistencia.  

Els skeksis són la meitat cor-
rupta i maleïda dels ur-Skeks, 
una raça alienígena que va colo-
nitzar un planeta estrany, Thra, 
la llar dels gelfling. Ansiosos de 
poder i de coneixement, els ur-
Skeks van experimentar amb el 
Cristal de la Verdad –el cor de 
Thra– i van acabar dividits en dos 
bàndols: els místics i els skeksis. 
Els místics, conscients del seu er-
ror, es van recloure a les munta-
nyes, però els skeksis es van que-
dar, esprement el vidre i devo-
rant-ne l’essència: consumint el 
planeta i la seva vida impune-
ment. Però la seva avarícia causa 
l’enfosquiment, un càncer que 
afecta el planeta, matant-lo lenta-

ment, i els gelfling han de lluitar 
per la supervivència i la seva llar.  

Podria ser només un conte. Pe-
rò no ho és, ¿oi? 

Thra podria ser la Terra perfec-
tament, i si fos així ens tocaria ac-
ceptar que aquesta vegada, com 
altres, els humans potser no som 
els bons de la pel·lícula. Potser no 
som els gelflings, com ens agrada-
ria imaginar, sinó els skeksis. Ens 
mengem el planeta que ens ha do-
nat la vida fins a esgotar les exis-
tències d’un futur que mai ha es-
tat assegurat. Matem la nostra llar 
i ens en anem a adormir, uns més 
tranquil·lament que d’altres, però 
dormim. I encara somiem. I fem 
acudits, cridant barbaritats per-
què el món està cremant, però no 
ens arriba l’escalfor de les flames. 
Tenim el desvergonyiment de mi-
rar a un altre costat perquè, per 
ara, els que en paguen el preu són 
uns altres. Perquè sabem que 
quan arribi la factura, nosaltres ja 
no serem aquí per fingir que la vo-
lem pagar. H

Ens mengem   
el planeta que ens  
ha donat la vida fins 
a exhaurir-lo 

L’agonia  
de Thra

Mónica 
 Vázquez

nen amor a crits», afegeix Ne-
grié, actor i traductor de l’obra, 
una producció de la Sala Trono 
de Tarragona.  

 
DE FILIPPO DEL SEGLE XXI / Vaselina 
dispara contra tot: política, reli-
gió, gènere, drogues... Però la 
clau de l’obra està en la relació 
entre els personatges. «Aborda 
un tema universal: la família i 
les relacions de poder», diu Bel-
bel. «Di Luca és com l’Eduardo 
de Filippo del segle XXI», afe-
geix. Com el famós dramaturg 
napolità, també és un actor, au-
tor i director que escriu per a la 
seva pròpia companyia: Ca-
rrozzeria Orfeo. El seu objectiu 
és fer un «teatre pop», és a dir, 
«un teatre senzill però mai ba-
nal, popular però no comercial, 
i accessible a tothom». Vaselina 
és el primer text d’una trilogia 
que es completa amb Animales 
de bar i Cous Cous Klan. H

Renée Zellweger  apunta a l’Oscar amb una gran interpretació 
de l’estrella caiguda de Hollywood a la pel·lícula biogràfica ‘Judy’

Com Judy Garland

NANDO SALVÀ 
VENÈCIA ENVIAT ESPECIAL

La tragèdia de Judy Garland 
és una de les més infames de la 
història del cine. Era només 
una adolescent anomenada 
Frances Ethel Gumm quan Ho-
llywood la va transformar en 
una estrella i en símbol de la 
innocència de tota una època, i 
amb aquesta finalitat no no-
més li va robar la joventut, sinó 
que la va deixar traumatitzada 
per tota la vida. El seu cas és el 
paradigma dels efectes des-
tructius de la celebritat, i per 
això té sentit que Renée Ze-
llweger sigui l’encarregada de 
donar vida a la pel·lícula sobre 
la seva vida que acaba de veure 
la llum al Festival de Cine de 
Toronto (TIFF).  

Al cap i a la fi, Zellweger sap 
perfectament el que significa 
viure sotmesa a l’escrutini pú-
blic. Abmb 50 anys, s’ha passat la 
meitat de la vida al punt de mira, 
veient com la premsa del cor pu-
blicava històries sobre el seu pes, 
les seves cirurgies plàstiques i les 
seves relacions amb homes com 
Jim Carrey, o sobre suposats fa-
vors sexuals prestats a Harvey 
Weinstein. Per això, Judy és un re-
trat biogràfic en què l’artista re-
tratada i la que la retrata es tro-
ben a mig camí, per reflectir-se 
mútuament en els seus vaivens 
professionals. 

la a la carrera pel premi. En pri-
mer lloc perquè l’Acadèmia, no 
ho oblidem, té inclinació a reco-
nèixer els actors que interpreten 
cantants alcohòlics i drogoaddic-
tes: l’any passat Rami Malek va 
triomfar gràcies a la seva inter-
pretació de Freddie Mercury a Bo-
hemian Rhapsody (2018), i abans 
havíem vist guanyar Jamie Foxx 
per Ray (2004), Jeff Bridges per Co-
razón rebelde (2009), i Marion Co-
tillardper La vida en rosa (2007). I, 
en segon lloc, perquè ofereix 
una interpretació incontestable, 
sense necessitat de recórrer als 
recursos més obvis. 

Més empatia que imitació 

En efecte, amb l’ajuda del ma-
quillatge i el vestuari i posant 
veu a cançons com Happy o So-
mewhere over the rainbow, Zellwe-
ger ofereix una aproximació 
que aconsegueix l’autenticitat 
més a través de l’empatia que 
de la imitació, i que resulta del 
tot convincent a l’hora de 
deixar clar fins a quin punt la 
identitat individual de Gar-
land era impossible de disso-
ciar de la seva personalitat pú-
blica. Ara bé, ¿què hauria pen-
sat Garland de Zellweger? «Si-
gues sempre una versió original 
de tu mateixa en lloc d’una ver-
sió reciclada d’una altra perso-
na», va dir una vegada. Doncs 
això mateix. H

Per fer-ho se situa al 1968, als 
mesos previs a la mort de qui 
molts anys enrere havia sigut es-
trella d’ El màgic d’Oz (1939). «Vaig 
tenir molta cura a l’hora de se-
leccionar les fonts per docu-
mentar-me», explica Zellweger 
sobre el procés de preparació per 
al paper. «Al cap i a la fi, jo matei-
xa he pogut comprovar en pri-
mera persona com d’inexactes 
poden arribar a ser els cronistes 
que asseguren explicar la veritat 
sobre un personatge famós». 
L’actriu va intentar, sense èxit, 

contactar amb la filla gran de 
Garland, Liza Minnelli, que re-
centment va fer públic el seu 
malestar, precisament, per la 
pel·lícula. 

Zellweger té una relació rao-
nablement estable amb l’Oscar. 
El 2004 es va endur a casa l’esta-
tueta que la certificava com a mi-
llor actriu de repartiment gràci-
es a Cold mountain, i ja abansha-
via sigut nominada per El diario 
de Bridget Jones (2001) i Chicago 
(2004). I a Hollywood ja es dona 
per fet que Judy tornarà a situar-

33Renée Zellwegger, en un fotograma del biopic ‘Judy’.

FESTIVAL DE CINE DE TORONTO

L’acció se situa  

en el 1968,  els 

mesos previs a la 

mort de l’actriu  

d’‘El màgic d’Oz’

còmics poc temps després del fi-
nal de la segona guerra mun-
dial. El 1947, el manga La nueva 
isla del tesoro es va convertir en el 
seu primer gran èxit, arribant a 
vendre més de 400.000 còpies 
en una època on comprar man-
ga es podia considerar gairebé 
un luxe (habitualment es lloga-
va a les llibreries). La seva obra 
va sorprendre per una narrati-
va visual molt nova, que s’inspi-
rava en el cine i l’animació. A 
partir de llavors, les seves crea-
cions (va acumular més de 700 
títols i 150.000 pàgines di-
buixades fins a la seva mort el 
1989) van ser supervendes i ins-
piració de tota una generació 
de lectors i nous autors, com el 
duo Fujiko Fujio (Doraemon), 
Shotaro Ishinomori (autor amb 
el rècord Guinness de pàgines 
de còmic publicades) o Yoshihi-
ro Tatsumi (Pescadores de media-
noche), que van reconèixer l’im-
pacte que hi va tenir l’obra de 
Tezuka. A més, va ser també un 
dels pioners de l’animació ja-
ponesa. 

 
DOS MESOS / L’exposició Osamu 
Tezuka, el Déu del Manga es podrà 
visitar a partir del 31 d’octubre 
del 2019 coincidint amb l’inici 
del Manga Barcelona, i durarà 
fins al 6 de gener del 2020. El 
preu de l’entrada serà de 5 eu-
ros, tot i que els visitants de la 
fira podran entrar a un preu re-
duït (3 euros) mentre duri la ci-
ta a Montjuïc. 

La inauguració de l’exposi-
ció, a més, comptarà amb la 
presència de Macoto Tezuka, 
fill de l’autor, i que forma part 
de la direcció de Tezuka Pro-
ductions. Al llarg dels anys, Ma-
coto Tezuka s’ha dedicat a su-
pervisar les adaptacions i al-
tres derivats de l’obra del seu 
pare, i ell mateix s’ha encarre-
gat de dirigir alguna adaptació 
(Black Jack). Al Japó és també co-
negut com a director de cine. H
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