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espectaclesicult
DILLUNS

24 DE NOVEMBRE DEL 200842 el Periódico

Gabriel Velázquez

El codirector de Sud Express ha
estrenat la seva primera pel.lícula en
solitari, Amateurs, amb actors no
professionals.

Director de cine

MERCEDES JANSA
MADRID

n 3 minutse

«A mi m’agrada improvisar»

–¿Qui són els amateurs?
–Els personatges són principiants en
tot, sobretot, en la relació d’amistat
a la qual es veuen abocats.

–¿Com li va sorgir la història?
–Jo visc sol i un dia em vaig fer una
estrebada a la dutxa, no em podia
moure, no arribava al telèfon. Em
vaig posar a pensar en com ho
deuen passar les persones grans en
una situació com aquella. En defini-
tiva, és una història sobre les rela-
cions humanes, sobre la soledat, so-
bre la falta d’amor...

–La jove protagonista i el seu supo-
sat pare es troben en un moment
crític per a tots dos però, ¿per què
no fan preguntes sobre ells?
–No volen reconèixer que la seva re-
lació no durarà. Són personatges
que se senten desorientats i que es

veuen obligats a actuar enmig d’una
gran necessitat d’afecte i una gran
falta d’amor.

–Alguns actors també són princi-
piants, com Francisco Luque, que
interpreta el paper de pare.
–Sí, és un home que vaig trobar ju-
gant a la petanca en un parc de Va-
llecas. Està jubilat o prejubilat, no
ho recordo. Volia una persona que
no necessités parlar, que tingués
una cara que ho digués tot. A mi

m’agrada improvisar i crear situa-
cions, i crec que ell ho ha agafat per-
fectament.

–El segon film i, especialment, si és
en solitari, ¿té més avantatges o in-
convenients?
–Jo em trobo com els principiants de
la pel.lícula. La segona cinta és un
salt al buit. Tot i això, estic molt con-
tent amb la reacció que va tenir el
públic al passat festival de Sant Se-
bastià. H

rònicac

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

El Liceu ofereix cultura
popular sense edulcorar
L’òpera ‘La Ventafocs’ aconsegueix obrir les orelles
dels nens a un gènere poc accessible per a ells

Dissabte passat al migdia, de camí al
Liceu, pensava: havent-hi una adap-
tació de La Cenerentola, de Rossini, fir-
mada per Comediants, ¿quin sentit
té que el director de la companyia,
Joan Font, la torni a adaptar per a
nens? ¿No era que el teatre de Come-
diants era sinònim de teatre popu-
lar, o sigui, per a tots els públics?
Després de la funció, em va semblar
que més que una òpera per a nens,
La Ventafocs del Liceu és una òpera
popular a preus bastant populars
(11 euros), per cert.

És cert que els cantants actors no
tenen el mateix nivell que la produc-
ció original de Comediants i que
l’orquestra està reduïda a un piano i
a un tímid fagot que amb prou fei-
nes es deixa sentir, però la història
s’ha mantingut intacta, i ha posat
l’accent en la lluita de classes i en la
denúncia d’un tipus de vida basat
en les aparences. La Ventafocs en ver-
sió popular és un títol perfecte per
al Liceu, que en aquestes funcions
no distingeix entre els nens vestits

amb marques caríssimes i els que
no poden o no es volen vestir
d’aquesta manera.

El públic infantil va aguantar
com un valent, almenys en la
funció del migdia de dissabte pas-
sat. Alguns intents d’obrir una
bossa de patates durant una ària
d’Anna Tubella (Angelina, la Ven-
tafocs) van ser silenciats a l’instant
amb un «¡xxxxxt!» col.lectiu i els
adults responien a les preguntes
dels nens entre moderats xiu-
xiuejos.

La partitura de Rossini és festi-
va, però no tan popular com La
flauta màgica de Mozart, l’anterior
adaptació operística per a nens.
Que el públic amb una mitjana
de metre vint d’altura obrís les
orelles durant una hora és un
èxit, sobretot perquè, malgrat els
esforços dels cantants, segueix
sense entendre’s part del text (en-
cara sort del ratolí narrador) i
perquè Font s’ha moderat molt a
l’hora d’afegir efectes especials al
conte. S’agraeix la cultura popu-
lar sense edulcorants. H
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