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CRITICA CINEMA

La història. Xile, ara. Hernán 
Blanco, president argen-
tí, participa a la  cimera lla-

tinoamericana sobre geopolíti-
ca petrolífera que se celebra en 
un hotel nevat als Andes xilens, 
l’arribada de la filla alterarà la si-
tuació. 
Les formes. Les ombres d’Hitch-
cock i Polanski són allargadíssi-
mes. Això, en temps cinemato-
gràfics com els actuals donats 
a la (con)fusió 
genèrica i a em-
bastar conflic-
tes irresolts, és 
c a m p  a d o b a t 
per a que cineas-
tes emergents 
vetllin armes. És 
el que fa Santia-
go Mitre (Bue-
nos Aires, 1980), 
disciplinat deixe-
ble dels mestres 
citats. La nota 
personal i com-
promesa políti-
cament de Mi-
tre, va enllà dels 
autors de Mar-
nie la ladrona i La semilla del dia-
blo. Perquè si La cordillera arren-
ca com un thriller polític, en mit-
ja hora transmuta en melodrama 
familiar carregat de vivències, re-
cords, amnèsies, silencis d’una 
calculada morbositat. Amb tocs, 
també, a El resplandor kubrickià, 
suggereix la copilot. Per tant, Mi-
tre embolica la troca mostrant 
allò que es baralla en el poder 
polític abans no s’aixequi el te-
ló de la comèdia davant la ciu-
tadania. Així com els fantasmes 

i traumes que tota família ama-
ga a les golfes, el rebost o frigorí-
fic. El conjunt ve a ser una serra-
lada, la ‘cordillera’ del títol, ge-
nerosa en pics i giravolts físics, 
en abrupta metàfora conceptual. 
Aleshores no és d’estranyar que 
el director-guionista Mitre apos-
ti per l’ambigüitat narrativa (obrir 
línies de relat i no tancar-les mas-
sa, o gens) i allò tan difícil de qua-
llar com és el misteri, allioli ex-

citant que subju-
ga la realitat. En 
aquest nivell bà-
sic, la música at-
mosfèrica, claus-
trofòbica, d’Al-
ber to  Ig les ias 
s ’ imp os a  p ot-
ser en excés. Va-
ja, que es fa sen-
tir. Com Ricardo 
Darín es fa mirar 
per la contenció 
emocional. Para-
doxes. Atenció a 
les Erica Riva, Do-
lores Fonzi, Elena 
Anaya. 
El fons. Si no et 

pots fiar de ton pare, ¿te’n fiaràs 
del teu líder polític? 
La imatge. Les turbulències 
aèries que sacsegen l’avió presi-
dencial abans d’aterrar a Xile. 
La frase. ‘No se llega a presiden-
te si no has visto el mal’, assegu-
ra Hernán Blanco-Ricardo Darín. 
¿Per combatre’l o secundar-lo? 
La recomanació. Interessats en 
thrillers polítics, melodrames fa-
miliars i, com no, senyores que 
mai no li dirien no al seductor Ri-
cardo Darín.
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Turbulències d’ambigüitat

La cordillera
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Elena Anaya. 
Argentina-

Espanya-França, 
2107. 115’. 

JCA Alpicat.

El Teatre Municipal de l’Escor-
xador va acollir la representació 
de +Love, una obra teatral sobre 
l’educació afectiva, emocional 
i sexual de les persones grans 

impulsada per l’Ajuntament de 
Lleida, l’Obra Social la caixa i la 
UdL. El projecte vol fomentar la 
participació activa de les perso-
nes grans.

Obra teatral sobre l’educació 
afectiva de les persones grans
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L’Ajuntament de Lleida va pre-
sentar ahir la segona edició de 
Cinemón Xic, una iniciativa sobre 
cinema infantil en valors. El tinent 
d’alcalde i regidor de Participació 
Ciutadana, Drets Civils i Coopera-
ció, Joan Gómez, va presentar el 
programa, fent palès la tradició 
a Lleida de cinema solidar L’acti-
vitat fomenta la sensibilització a 
través del cinema per poder arri-
bar al públic més jove i familiar. 
L’objectiu és aportar informació 
sobre temàtiques concretes de 
manera didàctica, engrescado-
ra i pròxima, per motivar la gent 
d’una manera directa, a través 
de les imatges i les emocions que 
passen a la pantalla, portant a un 
desig de coneixement i estimula-

ció crítica. 
El tinent d’alcalde ha comen-

tat que amb aquesta segona edi-
ció es dóna continuïtat a aquest 
projecte anual, creant un espai 
de reflexió familiar i d’educació 
en valors, amb cinema adaptat a 
les característiques dels infants i 
per als infants. Enguany, el cicle 

programat inclou Kirikú y las bes-
tias salvajes, La vida de Calabacín 
i Ponyo en el acantilado. Les ses-
sions tindran lloc els diumenges, 
22 i 29 d’octubre i el 5 de novem-
bre, a les 11.15 hores, al Teatre 
Municipal de l’Escorxador, amb 
la presentació a cada sessió de 
Mags del Món.

Cicle de cinema 
infantil per 
promoure valors 
com la solidaritat
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T de Teatre celebra 25 
anys amb ‘E.V.A.’, una 
reflexió sobre el dolor
L’obra es representarà al Teatre de la 
Llotja dissabte a les 20.30 hores
Lleida
REDACCIÓ
Una línia dividida amb 10 punts 
que mesura el grau de dolor que 
pateix l’ésser humà. Aquesta és la 
definició de l’Escala Visual Analò-
gica (E.V.A). També és el títol de 
l’obra que arriba el pròxim dis-
sabte 14 d’octubre, 20.30 hores,  
al Teatre de la Llotja i que serveix 
per commemorar els 25 anys so-
bre els escenaris de la companyia 
T de Teatre.

A E.V.A., el seu director, Julio 
Manrique, convida a l’especta-
dor a reflexionar sobre el dolor. 
Presenta des d’un punt de vis-
ta poètic les formes que adopta 
el dolor a través del testimoni 
de quatre dones antigues com-
panyes d’escola. L’obra apropa 
quatre històries creuades, en les 
quals el dolor físic, crònic, somà-
tic, neuropàtic, vital, moral, quo-
tidià o de l’ànima és el protago-
nista. És el dolor de l’Àgata, una 
actriu que pateix un bloqueig i 
no pot cantar; el de la Paloma, 
una anestesista especialista en 
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E.V.A., que ha acabat fent el ma-
teix amb els seus sentiments; el 
de la Clara, una mare soltera que 
veu com la seva filla adolescent 
està a punt de deixar la llar i el de 
la Lola, una agent de la propietat 
immobiliària que mai ha pres les 
seves pròpies decisions. Les T de 
Teatre comparteixen aquestes 
emocions amb els espectadors 
en una comèdia dramàtica escrita 

per Julio Manrique, Marc Antigau 
i Cristina Genebat. E.V.A. està co-
produïda pel Festival Grec 2017 i 
el Teatre Romea. 

La companyia T de Teatre va 
ser creada el 1991 per cinc actrius 
graduades a l’institut del Teatre. 
El seu primer espectacle Petits 
contes misògins va rebre el Premi 
de la Crítica de Barcelona a la re-
velació teatral de la temporada.


