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● La corrupció supera
qualsevol sistema polític.
Tant el comunisme com el
capitalisme han sucumbit
a aquesta temptació que
continua present allà on hi
ha una quota de poder per
acaparar. Nikolai Gógol
va fer una denúncia de la
corrupció, a L’inspector,
el 1836, fent evident que
les forces vives i el funcio-
nariat abusaven dels seus
mecanismes. Ara, explica-
va el director artístic del
TNC, Sergi Belbel (que
també comanda la posada
en escena d’aquesta comè-
dia àcida), la corrupció
continua sent ben actual,
«a Andratx, Marbella, Ma-
drid».

Jordi Galceran, que ha
fet una versió lliure del
clàssic però que respecta
època i geografia, aposta
per tancar la peça amb un
minut de lucidesa. Per què
vol fer aquesta comèdia
Belbel? Perquè la corrup-
ció subsisteix. Tant a la
rússia tsarista com a la co-
munista o a la de Medve-
dev. Tant a Orient com a
Occident. El poble és la
gran víctima dels abusos
impunes dels governants,
que els accepta i que desit-
jaria poder tenir la possibi-
litat de gaudir-ne. L’ins-
pector s’estrena a la Sala
Gran dimecres i es podrà
veure fins al 12 d’abril.

L’acció succeeix en un
palau enorme que l’alcal-
de (Lluís Soler) s’ha cons-
truït gràcies als suborns
que ha anat acumulant.

Esquerda premonitòria
Al palau, però, hi ha una
àmplia esquerda que deixa
veure el que està a punt de
succeir: la fi d’aquest po-

der fet a mida. L’acaben
d’advertir que un inspec-
tor de Sant Petersburg és a
punt d’arribar per revisar
els comptes. L’avís coinci-
deix amb l’arribada d’un
funcionari de baixa estofa
(Ernest Villegas), que
s’hostatja a la fonda des-
prés que l’hagin fet fora
per mal pagador d’arreu de
la capital. Les forces vives
el prenen per l’inspector i
l’ensabonen amb béns i di-
ners perquè faci una mira-
da generosa als comptes.
Ell, cobdiciós, aprofitarà
l’oportunitat i no estalvia-
rà enganys per fer-se més
poderós davant dels aban-
derats del poble, amb un
sentiment d’inferioritat
per tot aquell que ve de la
capital. De fet, la dona de
l’alcalde (Anna Güell)
veurà en aquest impostor
la possibilitat d’apropar-
se a les festes i a l’aristo-
cràcia que somnia fins a
poder contactar amb el
mateix tsar.

El funcionari marxa
quan olora l’arribada del
veritable inspector. El des-
cobriment d’aquest gran
error produirà una escena
dantesca a palau. Gógol va
idear una llarga acotació en
què els protagonistes s’es-
tiraven els cabells. Una es-
cena que s’avançava també
a l’expressionisme però
que Belbel ha transformat
en una destrucció de l’es-
pai. El director celebra
l’honestedat de Gógol, que
no amaga en cap cas la tra-
ma al públic. Li avança in-
formació abans i tot que la
coneguin els personatges:
els espectadors gaudeixen
comprovant els estralls de
l’embolic d’uns personat-
ges malèvols «que es fan
entranyables», diu Belbel.

El TNC sentencia que la
corrupció supera qualsevol
crisi política amb una versió
de «L’inspector» de Gógol
JORDI BORDES / Barcelona

Lluís Soler, l’alcalde corrupte. / DAVID RUANO

● Uns equip de joves pro-
gramadors informàtics
són els protagonistes de La
revolució, la darrera peça
de Jordi Casanovas, que
s’estrena avui a La Villar-
roel de Barcelona, on s’hi
estarà fins al 15 de març.
L’obra està coproduïda
per El Canal, La Villarroel
i Produccions Germinal.
La revolució se circum-
scriu en la línia de la dra-
matúrgia que ha mostrat
fins ara Casanovas, amb
trames que inclouen ele-

ments moderns com els vi-
deojocs o el món virtual, i
sorprenents girs argumen-
tals.

Per plantejar l’obra Ca-
sanovas recorre a la imat-
ge que ja ha esdevingut un
tòpic del grupet de cervells
privilegiats de la informà-
tica que gesten, des del ga-
ratge de casa d’un d’ells,
un programa, un videojoc
o un sistema operatiu que
commocionarà el mercat i
obrirà multitud de noves
possibilitats. Entre altres
coses, aquest èxit sobtat

comporta, també, l’enri-
quiment sobtat i, de retruc,
la pèrdua de la indepen-
dència. Això últim és una
suposició respecte a La re-
volució, perquè Jordi Ca-
sanovas, al més pur estil
Daulte, per no perjudicar
el futur espectador de
l’obra, s’estima més no re-
velar gaires detalls de la
trama per no deixar al des-
cobert aquests girs argu-
mentals. Ja va passar amb
La ruïna.

L’obra presenta un grup
de joves programadors

que desenvolupen un vi-
deojoc que, tot primer, té
problemes de distribució,
però que després, a través
de la xarxa, aconseguei-
xen que es converteixi en
tot un fenomen, ja que el
joc es diferencia de la resta
en què, a mesura que avan-
ça, és capaç d’aprendre
dels seus errors i d’analit-
zar les característiques del
jugador. La fama, però, no
els reporta ingressos, fins
que una potent empresa
del sector es fixa en ells i
els fa una proposta.

Casanovas reincideix al videojoc
D.C.

Glamur, humor i reivindi-
cació: els ingredients im-
prescindibles en qualsevol
gala de lliurament dels
Goya. Glamur en els ves-
tits de les senyores –que,
traïdores, no van triar ma-
joritàriament moda espa-
nyola!–; humor per corte-
sia de la presentadora,
Carmen Machi, i els su-
perherois de Muchachada
Nui, i reivindicació no
contra la guerra o la fam en
el món, sinó contra les des-
càrregues il·legals de pel-
lícules que –segons va dir
primer Lala Huete per car-
ta (premi de vestuari per El
Greco) i després la presi-
denta de l’acadèmia, Án-
geles González Sinde– en-
fonsaran la indústria si no
hi posen remei els polítics.

Moments emotius de la
nit: el Goya d’honor per a
Jesús Franco, en cadira de
rodes però amb prou força
per invocar els «4.000 nois
i noies que van pel món
amb un curt sota el braç
buscant una mica de su-
port»; i El Langui (tres de
tres per a El truco del man-
co), que per la seva disca-
pacitat física va haver de
superar alguna barrera per
dedicar els seus dos pre-
mis al hip-hop, «la música
del moment».

La millor pel·lícula ibe-
roamericana va ser la xile-
na La buena vida i l’euro-
pea, la romanesa 4 meses,
3 semanas y 2 días, que el
2007 ja va guanyar la Pal-
ma d’Or a Canes. El millor
film d’animació va ser El
lince perdido.

El film d’Albert Solé sobre el seu pare, Jordi Solé i Tura, millor documental

«Camino» rep els principals Goya i
enfonsa «Los girasoles ciegos»

● Camino, de Javier Fesser, amb sis
premis (pel·lícula, direcció, guió ori-
ginal, actriu –Carme Elias–, actor de
repartiment –Jordi Dauder– i actriu

De dalt a baix, tres dels premiats de la nit: Carme Elias i
Jordi Dauder, premiats per Camino, i Jesús Franco. / EFE

XAVIER CASTILLÓN / Madrid

Millor pel·lícula
� Camino

Millor director
� Javier Fesser

(Camino)

Millor actor
� Benicio del Toro

(Che, el argentino)

Millor actriu
� Carme Elias (Camino)

Actor de repartiment
� Jordi Dauder

(Camino)

Actriu de repartiment
� Penélope Cruz (Vicky

Cristina Barcelona)

Director novell
� Santiago A. Zannou

(El truco del manco)

Actor revelació
� El Langui (El truco

del manco)

Actriu revelació
� Nerea Camacho

(Camino)

Millor guió original
� Camino

Millor guió adaptat
� Rafael Azcona i José

Luis Cuerda (Los
girasoles ciegos)

Cançó original
� A tientas / El Langui

(El truco del manco)

Música original
� Roque Baños (Los

crímenes de Oxford)

Fotografia
� Sólo quiero caminar

Direcció artística
� Che, el argentino

revelació) va ser ahir la gran triomfa-
dora dels Goya, seguida de Los crí-
menes de Oxford i El truco del man-
co (tres), mentre que la favorita, Los
girasoles ciegos, va marxar amb no-

més un premi. Penélope Cruz va
aconseguir el premi per Vicky Cristi-
na Barcelona. Bucarest, la memòria
perduda, el film sobre Jordi Solé i
Tura, va ser el millor documental.
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