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DELFESTIVALDE (INEMADE MALAGA
Aix6 d’aixecar projectes no
és una cosa nova en el cinema
espanyol, ambcrisi o sense. Si
no, que l’hi preguntin a Patricia
Ferreira. Set anys, que es diu
rhpid, ha trigat a fer realitat un
film de ficció des que el 2005va
dirigir Paraque no me olvides,
amb un petit pas pel documental
entremig ambSeñora de (2010).
Unretorn per la porta gran, si
tenim en compre no només els
quatre premis al Festival de
M&laga,entre ells el de millor
pel.lícula i millors actors secundaris (espl6ndids Aina Clotet
Alex Monner), sinó també per
la bonatasca a l’hora d’explicar
una hist6ria que, si bé ja sembla
que ens l’han explicada unes
quantes vegades, ho fa amb una
frescor, una naturalitat i una fac-

tura poques vegades vistes en el
cinema espanyol.
SETMANA
DECONVIVI:NCIA
Per reflectir de manerafidedigna
el móndels adolescents i el seu
enturn, Ferreira ila seva coguionista, VirginiaYagüe,van conversar durant hores i hores ambjoves
i ambprofessors i orientadors.
Unadecisió molt encertada si
tenim en compreel resultat final
vist en pantalla, en que també
ha tingnt molt a veureel treball
dels tres joves protagonistes:
Marina Comas,la nena de Pa
negre;Albert Baró,vista la serie
El cor de la ciutat, i sobretot/klex
Monner,un aut6ntic prodigi de
naturalitat i desimbolturadavant
d’unackmera.De fet, tots tres van
treballar i conviurepleg-ats durant

una setmana, en que van treballar
ambla coach Laia Ricart, amb
qui Monnerja havia treballat a
Polseresvermellesi Herois.
MONS
DIFERENTS
Ambuna estructura s61idai treballada, FelTeira ens mostra tres
adoleseents, eadascundels quals
té la sevapr6pia personalitat, el
propi món. Procedeixen de diferents classes soeials, per6 tots tres
se senten uns inadaptats a l’escola
i en el fons en les seres vides.
Nois i noies que no són tan
salvatges comels pinten i que
tenen les seves pors i inquietuds,
professors que volen premiar
l’alumne boi castigar el dolent,
i pares que ni podenni volen
entendreels fills.
AdJent
per a: Adolescents, pares i
professors.
(ontraindicatper a: Aquells que
tanquen els ulls davant la realitat. BtAIMORELL
ELS NENSSALVATGES
****
Dir.:PatridaFerreira
Int.: Marina
Comas,
AlexMonner,
AlbertBaró,Aina
Clotet,AnaFernández.
Espanya,
2012.
G~nere:
Drama
98 min

