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AlmodóvarvaaCannes

El director de ‘Volver’ competirà per la Palma d’Or i Manuel Huerga
anirà a la secció oficial Un Certain Regard amb el film ‘Salvador’

Redacció
CANNES

Figura rellevant de les dar-
reres edicions del Festival
de Cinema de Cannes, Pe-
dro Almodóvar és –per se-
gon cop– un dels candidats
a la Palma d’Or de la futura
59a edició amb la seva últi-
ma pel·lícula Volver. També
en la secció oficial, però a
l’apartat Un certain regard,
s’estrenarà la producció ca-
talana Salvador, de Manuel
Huerga, que retrata les últi-
mes hores de Salvador Puig
Antich, l’últim condemnat a
mort pel franquisme.

Almodóvar, que el 1999
va guanyar el premi a la di-
recció per Todo sobre mi
madre i el 2004 va obrir el
certamen amb La mala
educación, enguany haurà
de veure-se-les amb la direc-
tora nord-americana Sofia
Coppola (Marie-Antoniette)
o amb figures del cine euro-
peu de la talla de Nani Mo-
retti (Il caimano), Ken
Loach (The Wind that Sha-
kes the Barley) i Aki Kauris-
maki (Laitakaupungin va-
lot). Noms menys coneguts
a França, els mexicans Gui-
llermo del Toro (El laberin-
to del fauno) i Alejandro

González Iñárritu (Babel)
figuren en aquesta llista, on,
de moment, hi ha dinou as-
pirants a la Palma d’Or. Al-
tres candidats seran el
belga Lucas Belvaux (La
raison la plus faible), l’italià
Paolo Sorrentino (L’amico
di famiglia), el portuguès
Pedro Costa (Juventude em

marcha) i el nord-americà
RichardLinklater(FastFood
Nation). “Si el 2005 va ser
l’any del retorn dels grans
autors, el 2006 serà just el
contrari”, deia ahir el direc-
tor artístic de certamen
francès, Thierry Fremaux,
a l’hora que se n’anunciaven
les nominacions.

El glamur també amara-
rà el festival, que obrirà por-
tes el 17 de maig amb la ver-
sió cinematogràfica d’El co-
di Da Vinci de Ron Howard,
amb Tom Hanks i Audrey
Tatou de protagonistes i es
tancarà el dia 28 amb Tran-
silvania de Tony Gatlif. Es-
trelles com ara Halle Berry

o Bruce Willis trepitjaran la
catifa vermella d’una de les
trobades cinematogràfiques
de la temporada, que aquest
cop tindrà en el cineasta
Wong Kar Wai al president
d’un jurat on també hi
haurà Monica Bellucci, Tim
Roth, Helena Bonham Car-
ter i Samuel L. Jackson. ■

Pedro Almodóvar, figura destacada del festival francès en els últims anys, hi torna amb ‘Volver’ ■ FRED MORZINSKI / EFE

S
egona estrena professi-
onal de Gemma Rodrí-
guez, una dramaturga

que ja ens va sorprendre a
T’estimaré infinittt (T6,
2004) per l’agilitat dels seus
diàlegs, sempre tenyits
d’una incisiva ironia. Estem
quedant fatal revalida l’habi-
litat de l’autora per construir
comèdies de ritme trepi-
dant, amb un registre direc-
te, que a més permeten una
anàlisi crítica de la realitat a
través de l’humor. Rodrí-
guez aborda una temàtica
poc freqüentada en escena:
les relacions laborals, aquí
afectades pels moviments
estratègics que es produei-
xen en la delegació d’una
multinacional obsedida per
renovar l’estament dirigent i
desplaçar tothom que supe-
ri l’edat de rendiment òptim:
35,4 anys! Les relacions
entre directius i subordinats,
estressats de no fer res i
anar sempre de pressa, re-
sulten tan exageradament

impersonals que provoquen
la rialla, estimulada per
sil·logismes absurds i res-
postes inesperades. La po-
sada en escena d’Ana Silves-
tre potencia la vertiginosa
successió d’escenes i afavo-
reix una interpretació fulgu-
rant, presidida pel metrò-
nom que marca gestos i rè-
pliques. Xavier Capdet i Jordi
Rico, els màxims dirigents
de la filial, destaquen per
l’espontaneïtat que impri-
meixen als seus personat-
ges, plens de pors i febleses
en la incertesa dels seus
llocs de treball. Tots cinc in-
tèrprets, però, realitzen un
treball fluid. La despullada
escenografia d’Àngela
Bosch fa una expressiva sín-
tesi dels espais d’una em-
presa solcada de despatxos
que els actors transiten com
en un laberint existencial.
L’espai sonor acompanya la
circulació nerviosa dels per-
sonatges i subratlla la suc-
cessió de les seqüències,
que s’escandeixen al llarg
d’una jornada laboral, unitat
de temps que concentra
l’acció en un destil·lat diver-
tit i intel·ligent.
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35.4 Estem quedant fatal,
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‘35.4 Estem
quedant fatal’
posa humor a
l’entorn laboral


