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Campus Rock Fins aI 14 de juliol, lllntèrpret acull les diferents
activitats. Avui,taller de mrisica amb els Koers. /FOTO: G. lázarc

Llexecutiu i la netejadora

CRITICA CINEMA

a història. Madrid, ara.
Césa4 despòtic executiu, veu
com l'esposa el fa fora de

casa, les accions de la seva em-
presa cauen en picat i que algú de
de dins ha estafat milions, desvi-
ant-los a paradisos fis'cals.

Les formes. A l'estiu tota cuca viu,
És el que té d'aventura cinemato-
gràfica entrar a la sala fosca, ver-
ge de judicis i pr:ejudicis. Passa

amb lefe', debut com director de
Sergio Barrejón
(Madrid, 1.973),
guionista televi-
siu d'èxit ('La ca-
tedral del mar',
'Amar es para
siempre'), que
dota de ritme na-
rratiu al guió de
comèdia negra i

de situació, que

han teixit Natxo
López i Marta
Martins. Sota la
premissa d'anar
sempre un pèl
per davant de les

expectatives de
l'espectador, la

comèdia sovint derrapa, grinyo-
lant els eixos de la versemblança.
És el peatge a pagar per anar en-
llà dels llocs comuns. Aixo, no obs-
tanf fa que les troballes de situa-
ció ivisuals que puntegen el relat,
mantinguin alerta l'interès, la ria-
lla i la riallada sàdiques sobre les
vicissituds que es precipiten en
allau sobre aquest executiu malà-
nima en caiguda lliure. Per tant,
toca acreditar que Sergio Barre-
jón és un director agosarat, que
sité po1 ho dissimula movent la

càmera a l'encalç del seu antihe-
roi César, emperador empresarial
envoltat de Brutus conspiradors,
Però comèdia a la fi, 'Jefe' neces-
sita una 'jefa' de bon veure i mi-
llor actitud: la netejadora, colorn-
biana per a més senyes, Ariana al

laberint capîtalista. Perquè, équè
seria d'una comèdia com cal, sen-
se la xicota ideal? lronies del ci-
nema, l'encaixament emotiu en-
tre César i Ariana produeix una

cesura dramàti-
ca quan ella surt
ientra, sense més
ni més, del de-
sastre empresa-
rial i personal que

malviu l'executiu
aviciat. Entre la

comèdia, elmelo-
drama i elthriller,
'Jefe' aconsegueix
que tot quadri.
Gràcies al senzill i

eficaç, magistral,
treball de Luis Ca-

llejq secundaride
luxe, actor sego-
vià que després
de tot ha tingut la

seva oportunitat dbr i no l'ha'des-
aprofitat.

. El fons. La vida acostuma a do-
nar-nos segones oportu nitats,
no?

La imatge. César posant-se la cor-
bata dels llavis pintats,
La frase. 'El hombre que amaba
ya no existe'etziba la muller. Co-
ses del poder, que ens transfor-
ma.

La recomanació. lnteressats en
comèdies sobre la divina comè-
dia laboral.

Jefe

Director: Sergio
Barrejón.

lntèrprets: Luis
Callejo, Juana
Acosta, Carlo
D'Ursi, Dalila
Carmq Teo

Planell, Josean
Bengoetxea,

Itziar lris.
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