
El millor cinema rural 
arriba de nou al Pallars 
amb el 8è Mostremp
36 curtmetratges entren a concurs 
en les tres seccions competitives
Avui arrenca la vuitena 
edició del ‘Mostremp. 
Cinema rural al Pallars’, que 
se celebra a la capital del 
Pallars Jussà fins diumenge, 
amb el cinema La Lira com a 
epicentre.

Lleida
A. MEGÍAS
Enguany, el festival presentarà un 
total de 40 curtmetratges, divi-
dits en les tres seccions de com-
petició: Oficial (15), Pallars & Ri-
bagorça (4) i Infantil i Juvenil (17); 
i quatre més en la secció Finestra 
d’actualitat, fora de concurs. 

El director de la mostra, Jose 
Bergés, explica a LA MAÑANA 
que les sensacions abans de co-
mençar són bones, “sempre hi ha 
hagut una bona resposta i confio 
que les coses aniran bé” i parla de 
la consolidació del festival. “El fet 
de portar vuit anys facilita algu-
nes coses i, malgrat que la feina 
és la mateixa, o més, perquè tens 
més responsabilitat, et permet 
que ja et coneguin les institucions 
i el públic; i ja tenim una accep-
tació dins del circuit de festivals”. 

La principal novetat d’enguany 
es la celebració d’una master-
class, que anirà a càrrec del pro-
ductor i ajudant de direcció David 
Casas. “Amb aquesta iniciativa vo-
lem que el Mostremp no només 
serveixi per gaudir dels curtme-

tratges sinó anar més enllà amb 
aquesta tasca d’apropar-se al 
professional o als estudiants que 
ho volen ser, que poden venir a 
aprendre de figures de primer or-
dre com el David”, explica Jose.

Una altra de les iniciatives im-
pulsades pel Festival és el Mos-
tremp sobre rodes, que l’obre al 
territori amb la projecció de pe-
l·lícules en diferents poblacions 
de la comarca. Bergés comenta 
que “hi ha poques pantalles a la 
comarca i malgrat que sempre és 
una aventura i fem molts quilò-
metres, volíem fer territori” i diu 

que la resposta ha estat sempre 
molt bona. Com a objectiu per la 
propera edició, el director de la 
Mostremp vol que aquesta inicia-
tiva s’estengui a l’Alta Ribagorça.

FESTA DEL CINEMA

Una altra novetat d’enguany, 
organitzada conjuntament amb 
el Comerç Associat Tremp (CAT), 
és la Festa del Cinema, en què la 
Rambla del Dr. Pearson acollirà 
diverses activitats per promoure 
el comerç de proximitat com un 
sopar-tast, promocions i sorpre-
ses.

FOTO: Oriol Cárceles / Jose Bergés és el director del festival
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La història. En alguna pro-
víncia argentina, 1975. 
Claudio Morán, el respec-

tat advocat del poble, pateix 
l’agressió d’un noi foragitat, i a 
partir d’aquest incident, la vida 
d’ell i de la seva família es com-
plicarà...
Les formes. El jove cineasta Ben-
jamin Naishtat (Buenos Aires, 32 
anys) pretén executar una revi-
sió més inquietadora que no pas 
inquietant  de 
l’Argentina prè-
via al cop d’estat 
militar de 1976. 
En conseqüèn-
cia, ‘Rojo’ és un 
poti-poti, o el 
mestissatge ar-
gentí, d’un cine-
ma de gènere i 
el de denuncia 
social, és a dir, 
del thriller psi-
cologista al me-
lodrama tèrbol. 
Més cinèfil tam-
bé que no pas 
inventor d’imat-
ges suggerido-
res, Naishtat cedeix a la tempta-
ció de barrejar situacions explíci-
tes junt a d’altres que grapegen 
el simbolisme ultra-matusser 
(el sacrifici castrador del vedell, 
l’eclipsi envermellit del sol, l’en-
contre sexual entre el noi em-
palmat i la noia menstruant) 
amb la palmària pretensió d’ar-
mar un trencaclosques claustro-
fòbic que deixa a les mans del 
sofert espectador. Manierisme 
és el concepte. Manipulació la 
paraula. ‘Rojo’ parteix de la ba-
se historicista que el públic (pre-
tesament argentí) sabrà situar 

l’acció dramàtica en el context 
sociopolític anys 70’s al llarg del 
continent sud-americà. Tant de 
bo. En fi, tot salvant distàncies 
a anys-llum, i ja en terreny es-
trictament fílmic, és com si el 
benjamí Naishtat s’hagués em-
mirallat en aquella ‘Sed de mal’ 
(1958) de l’immens Orson Wells. 
Com pretén mostrar la pel·lícu-
la, les dictadures militars neces-
siten de la complicitat dels ci-

vils, tant com la 
paraula preci -
sa de l’art poèti-
ca. Sorprèn que 
un discurs genuï-
nament localis-
ta i geopolític ha-
gi estat produït 
per set països: 
dos llatinoameri-
cans (Argentina, 
Brasil) i cinc eu-
ropeus (França, 
Ho landa,  A le -
manya, Bèlgica 
i Suïssa). D’això 
se’n diu globalit-
zació preventiva. 
O que l ’ahir és 

present a dia d’avui, i que la des-
memòria és col·lectiva.
El fons. D’aquelles polsegueres 
aquest fanguer. Tal faràs, tal tro-
baràs.
La imatge. Claudio arrossegant 
el cos de ‘El Hippie’ enmig el 
camp fosc.
La frase. ‘La gente tiene mala 
memoria’, sosté el tenebrós de-
tectiu xilè. Sobretot la memòria 
fa figa quan la gent té deutes i/o 
mala consciència.
La recomanació. Per a incondi-
cionals del cinema emergent ar-
gentí.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Inquietador trencaclosques

Rojo
Director: 
Benjamin 
Naishtat. 

Intèrprets: Dario 
Grandinetti, 

Mara Bestelli, 
Andrea Frigerio, 
Alfredo Castro. 

Argentina-Brasil, 
2018. 109’. 
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