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CRITICA CINEMA

Quiajuda, s'ajuda

I a història. Madrid. L al 15

I d'agost 20L8. Eva, tren-
bta-anyera amb crisi exis-
tencial, decideix quedar-se a la
ciutat en ple agost en un pis al
barri Lavapiés que li han cedit,
es retioba amb una amiga ico-
neix gent.,.
Les formes. Sèr fill d'un perso-
natge amb prestigi és un han-
dicap.sovint insalvable. En el
cas del cineasta Jonás Trueba
(Madrid, 38 an-
ys), fill de l'osca-
ritzat Fernando
Trueba, sembla
ser aquest es-
tigma ha cica-
tritzat, altemps
que serveix Jo-
nás persortir de
la panxa de la

balena paterna
i aprofitar-se'n.
Vinc a dir que
la necessitat de
fer-se un nom
i cognom pro-
pis, porta a in-
ventar històries
de criatures que

malden per acreditar-se. A 'La

virgen de agösto', la protago-
nista, una Eva gairebé bíblica,
deambula erràtica per un Ma-
drid castís i 'chulapón' en plena
calitja, a la recerca d'una iden-
titat definida. Entre la curiosi-
tat contenrplativa i alhora ac-
tiva i compromesa, Eva ho ob-
serva tot i a tots amb ulls àvids
per descobrir èl contrast defi-
nitori. Gràcies als altres que sa-
bem de nosaltres, Allò de 'Co-
neix-te a tu mateix' que avisa
l'aforisme dèlfic. Et viatge ma-
drileny d'Eva a través les revet-

lles populars de San Cayetano,
San Lorenzo i La Paloma, és, dit i

fet, la crònica urbana d'un mira-
cle profà. Amb laconisme argu-
mental més aviat especulatiu,
lonás Trueba i la coguionista lt-
saso Arana, que també és l'Eva
del relat, 'La virgen de agosto'
busca la complicitat participati-
va de l'espectadoç convidant-lo
a completar els forats narratius.
La juguesca té el seu risc: cal

adduir l'atenció
il'empatia del
públic a la sala, i

fer-lo personat-
ge demiürg del
film. Tant Jonás
Trueba (guio-
nista i director)
com ltsaso Ara-
na (guionista i

actr:i.u) tenen el
carisma -profes-
sional peiacon-
seguir-ho. Ells,
més la convin-
cent nòmina
d'actrius id'ac-
tors que fan na-
tural i fresca una

comèdia melodramàtica que
supera els límits d'un costumis-
me madrileny.
El fons. Qui ajuda, s'ajuda. So=

bretot en la generositat, que no
exigeix res.
La imatge. Eva flotant al riu com
si fos en el líquid amniòtic.
La frase. '¿Cómo ser una perso-
na de verdad si no te has eman-
cipado de tus padres?', es pre-
gunta una Eva dubitativa. Men-
trestant, només tens projectes.
La recomanació. lnteressades
en relats intimistes idubtes
existencials.
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