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Madrid, 2008-2018.

rián, matrimoni esgo-

con la filla märxa de

casa, aleshores coniÈiìCêl gl-s pro-
blemes conjugals agressius, ella vol
el divorci, posen el xalet on viuen en

venda, però ningú no el compra.

Les formes. A la crisi del totxo
del 200& calafegir-hi la criside la
comèdia del 2018. 'Bajo el mismo
techo'participa en les dues crisis. A
més, aquesta comedieta-farsa po-

sa mà a una altra crisi quotidiana:
la matrimonial. Juana Macias (Ma-
drid, 197L) nau-
fraga entre tantes

crisis, posant-se

en evidència com
a cineasta que es

dedica a la do-
cència. No que-
da pas millor com

a feminista recal=

citrant. Seguint
el patró calcat
de 'La guerra de
los Rose'(1989),
la Macias porta
al seu terreny la
guerra de sexes,

B o el ml¡mo

lanets ells, tenen el cul pelat fent el
que poden (la pela és la pela, diu el

senyor Esteve) en telesèries i pro-' grames d'audiència pretesament

þrime iime', Dãquí la séva omni-
presència a 'Bajo el misniO techg'-
És allò de l"star-system' catòdic.
Caòtic. El seu recital de ganyotes

i barroeries diverses, empitjoren
allò que en diem la 'realitat': Tot
veient la comèdia supra-feminista
i infra-masclista que és aquest sai-

net madrileny, em sento com quan

assistia a la projecció de 'Las verdes
praderas'(L979)
del silenciat Jo-
sé Luis Garci. És a

dir, que la vida és

molt més còmica,
surrealista, que la

punyetera reali-
tat: Què més? La

vitalista Malena
Alterio aportant
nivèlls de credibi-
litat,

Elfons. En la gue-

rra de sexes no hi

ha treva.

La imatge. Elgili-

techo
Directora: Juana

Macias. lntèrprets:
Silviã Abril,

iordi Sánchez,
Malena Alterio.
Espanya, 2019.
97'. JCA Alpicat,

Majestic Tàrrega.

ridiculitzant el ridiculitzable rol dels

mascles pobrets de sí. Només que

la Juana Macias no és el Danñy De-

Vito, ni la Silvia Abril ni elJordi Sán-

chez, els Kathleen Turner i Michael
Douglas. Ja des del tòpic guio, se-
guint amb la funcional posada en
escena teleVisiva, més la mortal i

puritana planificació, desembo-
quem en la limitada vis còmica de
la parella protagonista. Tant la Sil-

via Abril com el Jordi Sánchez, cata-

polla Adrián marcant el xalet fami-
liár com si fos un camp de futbol
amateur.

La frase. 'No te fies de nadie que
tenga un pene', que avisa la ger-
mana. O d'una vagina emmarcada
amb mirallets, que avisa un servi-
dor. Comptg doncs, amb les reco-
manacions.

La recomanació. Digestiu per a la
migdiada com sifóssim alsofà de
casa.
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