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Temps moderns, Ciutadà
Kane, Ningú no és perfec-
te, La dolce vita, El padrí,
La guerra de les galàxies,
Grease, Pulp Fiction, El
viatge de Chihiro, Her...
són només algunes de les
pel·lícules a què l’il·lustra-
dor Ricardo Cavolo ret ho-
menatge en el seu darrer
llibre 100 películas sin las
que no podría vivir (Lun-
werg). Es tracta d’un re-
pàs molt personal per cent
films que l’han marcat,
que reinterpreta amb el
seu personal estil.

Cavolo és un apassionat
del setè art i explica que la
seva relació amb el cine “és
molt estreta”: “De petit
era, per dir-ho d’alguna
manera, una mica solitari,
i dibuixava i llegia molt.
Amb això omplia moltes
hores però no totes, així
que la resta veia pel·lícu-

les. Els diumenges a la tar-
da a La 2 emetien pel·lícu-
les de Charles Chaplin, i
per veure-les m’havia de
barallar amb el meu ger-
manastre, que volia veure
el futbol. Chaplin era el
meu amic invisible.”

La idea de 100 películas
sin las que no podría vivir
arrenca de l’anterior llibre

de l’il·lustrador, 100 artis-
tas sin los que no podría
vivir, dedicat als seus mú-
sics favorits: “Em diver-
teixen molt els compen-
dis, com també ho era el
llibre Periferias, tot i que
el següent serà un canvi de
terç. Tinc un cert complex
de Diògenes en els meus
llibres, és una idea que
m’agrada molt.” En aquest
cas, “he jugat a traduir al
meu univers allò que tot el
món coneix”: “Un no s’ha
de prendre aquest llibre
com una cosa que can-
viarà la visió del cinema.
No vull explicar d’aques-
tes pel·lícules el mateix
que ja en diu l’IMDB o la
Viquipèdia; només sé allò
que m’agrada a mi i de què
puc deixar anar quatre co-
ses. Explico la meva rela-
ció d’amor amb aquella
pel·lícula. És una relació
com la que tenim qualse-
vol de nosaltres, però jo
tinc la sort de poder

comptar amb els dibuixos,
amb què ja tinc una pàgina
guanyada.”

La selecció de pel·lícules
que fa Cavolo és una mos-
tra del seu eclecticisme, i
reconeix que li encanta
Kiarostami, “però després
de veure’l necessito veure
una de terror o un musi-
cal”: “Em produeix molt
plaer ficar en el mateix lli-
bre Méliès, tres pel·lícules
de Billy Wilder, American
Pie, El Cuervo, Els Goo-
nies i Interstellar.” També
insisteix que no es tracta

d’“un top 100”. “Són pel·lí-
cules que se m’han quedat
al cor. Part de ser com soc
es deu al cinema que he
vist; potser no es veu res
d’Indiana Jones en el meu
treball, però d’alguna ma-
nera hi és. Necessito veure
les tres primeres pel·lícu-
les de la saga un cop l’any.”
Per aquest motiu hi ha di-
rectors com ara Martin
Scorsese, Federico Fellini i
Francis Ford Coppola que
tenen més una pel·lícula
ressenyada i d’altres que
no en tenen cap: “Woody

Allen el respecto molt i és
un geni, però no és per a
mi. La pel·lícula d’ell que
m´rs m’agrada és Match
Point que és la menys se-
va.” De la mateixa manera,
recorda que quan va publi-
car 100 artistas sin los
que no podría vivir hi ha-
via qui li va preguntar “per
què no hi eren Freddie
Mercury o Michael Jack-
son”: “I la resposta és sim-
ple: perquè no m’agraden.
Ara, potser el dia que faci el
llibre de les meves fòbies
els hi poso.” ■
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L’il·lustrador Ricardo Cavolo recorda els
films que l’han marcat en el llibre ‘100
películas sin las que no podría vivir’
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La il·lustració que Ricardo Cavolo dedica a la pel·lícula ‘Casablanca’ ■ LUNWERG

“Em diverteixen
molt els
compendis, tinc
un cert complex
de Diògenes”

Laia Alsina (actual gua-
nyadora del torneig de
darmatúrgia del Tempo-
rada Alta 2017) presenta
amb la seva companyia El
Martell El mar no cap dins
d’una capsa de sabates,

una aproximació de comè-
dia àcida al món de la in-
fància. És la tercera pro-
ducció d’El Martell, la pri-
mera que fan com a com-
panyia seleccionada per a
El Cicló del Tantarantana.

El Martell construeix
els seus muntatges amb
un teatre físic que possibi-
lita una interpretació dels
textos d’Alsina (autora i
directora de la compa-
nyia). Totes les seves obres
tenen una certa mirada

política, però fugen del to
pamfletari: “No donem
respostes, compartim les
nostres preguntes.”

Si abans havien parlat
de la violència per contro-
lar la societat i havien
qüestionat els rols senti-
mentals del món de la pa-
rella, ara intueixen que
tots els rols de conducta
arranquen en la infància. I
la retraten a partir de qua-
tre nens d’una desena
d’anys que han estat casti-

gats sense pati contrapo-
sant-los als de sis anys que
sí que poden jugar fora. Els
quatre actors (Andrea Ar-
tero, Cristina Arenas,
Martí Salvat i Toni Guille-
mat) interpreten els nens
sense infantilitzar-se però
evocant referents de la se-
va infància. Té un to de co-
mèdia, tot i que el somriu-
re es pot glaçar per mo-
ments. L’obra es represen-
ta fins al 4 de març, di-
marts inclosos. ■
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El Martell debuta a la
sala amb ‘El mar no
cap dins d’una capsa
de sabates’

L’hora del pati, al Tantarantana

Un detall dels quatre actors del muntatge, en una imatge
promocional ■ AITOR RODERO




