Furtivos toca un tema que ha donat èxits importants
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niontllor a José Luis Borair- Furtivos i la Sáim

al cinema espanyol, el del drama

Pascual Duarte de Ricardo Franco, Los Santos Inocentes de Mario Camus Iaquesta
Borau formarien

una perfecta

trilogía de l'Espanya negra del camp, de personatges

els animais, de persones sotmeses a la duresa de la pobresa i a la bestialltat
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'homenatge que el Centre
de Cultura de Sa Nostra ret
a Ovidi Montllor inclou
també el reconeixement de
la seva tasca com a actor.
Montllor assoli el seu prestigi ajudat mes per la seva
carrera musical que no pas per les seves
actuaclons en el cinema. Com sol ser habitual, els seus prlmers contactes amb
la interpretado van venir de la mà del
teatre, incorporant-se primer a companyies de teatre amateur, que li donaren Texperlència suf icient per formar
part després de companyies professional, juntament amb persones que avui
gaudelxen del màxim prestigi, com per
exemple una de les grans dames del teatre, Nuria Esperi Des deis escenaristeatrals es produí el bot al cinema. No és
la seva una carrera extensa (malauradament tampoc la seva vida ho va ser),
però participa en un grapat de films deis
anys setanta i vuitanta, entre els quals
podem destacar La oscura h i s t o r i a de la
p r i m a M o n t s e de Jordi Cadena, La verit a t o c u l t a de Caries Benpar o El n i d o de
Jaime de Armiñán. A mes participa en
dues pellícules de José Luis Borau: Furtivos (1975) que suposà el reconeixement del realizador i La Sabina (1979)
que és un deis films estranys de la també estranya filmografia de Borau.
José Luis Borau (Saragossa, 1929) forma part de la nómina de realltzadors
espanyols que fa temps passaren els seixanta anys, però que es mantenen en
actiu amb idees que ja voldrien per a
elIs els joves realitzadors, encara que els
seus projectes teñen la dificultat d'aconseguir el f ¡nanqament necessari, perqué, com sempre passa, talent i rendibilitat no sempre caminen plegats. La
filmografia de Borau podem qualificarla d'escassa, si tenim en compte que, en
aproximadament quaranta anys, ha realitzat només una desena de pel-lícules,
a mes d'una excel-lent sèrie de televlsló, basada en contes de Tescriptora Elena Fortún, ajudat en la feina d'adaptació per la també escriptora Carmen Martín Gaite, que duia per títol Celia. La
participado del realizador de Leo en
tasques cinematogràfiques ha abastat
també treballsd'interpretació en alguns
films, com ara Todos a la cárcel de Luis
García Berlanga, o l l l o n a llega con la l l u via de Sergio Cabrera i com a produc-

tor d'aires noms importants de la seva
generació, com poden ser M I q u e r i d a
señorita de Jaime de Arminán i Camada negra de Manuel Gutiérrez Aragón.
En la seva joventut practica Tofici de crítíc cinematografie al Heraldo

de

Ara-

gón, mes endavant exercí la docencia a
TEscola Oficial de Cinema, i mes recentment ha presidi la màxima institució del cinema nacional, l'Acadèmia de
les Arts i les Ciències Cinematogràfiques
d'Espanya. La seva trajectòria ha anat
acompanyada d'importants reconeixements, entre els quals destaquen la Conxa d'Or de Sant Sebastià per Furtivos, el
Goya al millor director per Leo, o el Premi Nacional de Cinematografia atorgat
per l'Institut de les Ciències i les Arts Audiovisuals.
La breu filmografia de Taragonès no
li ha impedittractartemesben diferents,
essent difícil trobar un fil cornu que comuniqui els seus treballs. Les seves inquietuds II han dui fins I tot a rodar als
Estats Unis, cosa no gens comuna entre els cinéastes espanyols, menys encara entre els de la seva generació. Si bé
ais anys seíxanta ja havia realizat alguns treballs, fou amb Hay q u e m a t a r
a B (1974) que Borau entra per la porta gran dlns el panorama cinematografie nacional, ja que amb ella guanyà el
premi del Cercle d'Escriptors Cinematografíes, confirmant-se un any després
amb Furtivos que es presenta a Sant Sebastià envoltada de certa polèmica per
la duresa de la historia ¡ per la latent relacló incestuosa entre la mare i el fili
(Lola Gaos i Ovidi Montllor) que precipita el drama. F u r t i v o s t o c a un tema que
ha donat èxis importants al cinema espanyol, el del drama rural.
PascualDuarte de Ricardo Franco, Los Santos I n o centes de Mario Camus i aquesta pel-licula de Borau formarien una perfecta
trilogía de l'Espanya negra del camp, de
personatges tan prlmaris com els animais, de persones sotmeses a la duresa
de la pobresa I a la bestialiat de la manca de cultura. A Furtivos, Martina ¡Ángel
són mare I fili que vluen pobrement en
un poble d'aquells que conformaven
l'Espanya profunda i més estancada del
finals del franquisme. La seva vida transcorre per a ells dos en una solitud gairebé absoluta. Ángel passa les hores en
el camp caçant qualsevol animal que pugui ser menjat. S'esta millor tot sol en
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Textensió oberta del camp que dlns els
murs de ca seva, amb una mare ferma
que el té totalment sotmès. Però Àngel
coneix una jove (interpretada per una
actriu excel-lent que es prodiga ben poc,
Alicia Sânchez) i aconsegueix vèneer la
mare i ficar Tal-Iota dins la casa. L'entrada del nou membre trenca Tordre imposât per Martina, que veu que el seu
fili, al costat de la jove, ja no és el mateix. Però la mare no està disposta al fet
que el seus plans de vida es vegln trastocats pels desigs del seu fili...
En 1979 Borau tornarla a prendre la
càmera per rodar un film bastant insòli pel quai va comptar novament amb
Ovidi Montllor, juntament amb Angela
Molina i un grapat d'actorsanglosaxons.
Ambientada a Andalusia, en la serra de
Ronda, fins a on han arribat un grup
d'anglesos interessats en la cultura espanyola, la pellicula tracta sobre Tends
que provoca en els humans un dragò,
una femella de dragò, anomenada La
Sabina. La mùsica de la pellicula és de
Paco de Lucia. A Estats Unis roda Rio
Abajo (1984), novament amb actors anglosaxons acompanyats de Victoria Abril
que suposà per Taragonès la runa econòmica de la seva productora, El Imân. En
1986 realizà un altre dels seus èxis, Tata mia, per la quai aconsegui reunir un
gran repartiment encapçalat per Carmen Maura I récupérant per al cinema
Imperio Argentina. El film és el retrat
d'una familla a través del personatge de
Carmen Maura, una monja que surf del
convent per intentar ocupar-se dels assumptes famlliars després de la mort de
son pare. Però la vida del convent és ben
diferent al que troba a la casa famlliar,
en que la figura de la t a t a (Imperio Argentina) continua sent el Hum respectât
pels membres de la interessada familla.
Deu anys va necessitar Borau per tornar
al cine, amb un altre dels films estranys
que trobam a la seva carrera. Es tracta
de Nino nadie, un film menor dlns la seva trajectòria, que de moment s'ha tançât amb un retrat de cinema social, amb
Texcel-lent, Leo (2001).
Borau es dedica darrerament més a
la literatura que al cinema. Fa poc publiée Camisa de once varas, un conjunt
de relats sobre l'amor i la mort, tal vegada espérant que algù es decideixi a
aportar el financement per un guió ja
acabat, tiulat La p a j a r i t a de o r o . "m

