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’Lalinia recta’retratala frustrant
vidad’una
repartidora
decorreucomercial
a la periferiadeBarcelona

La cartera truca
moltes vegades
BernatSalv~l
BARCELONA
Comreaccianem quan sana
elporter autor~tic i sentina
una veo que diu "Correu eomercial’~ Aquestaés una de
les preguntesque sv, ggereix
La línea recta, que arriba
avni ales cartelleres (també
en versió dobladaal català).
"Noés una pel.lícula concebudaper arribar a algun]loc,
no ofereix respostes, sinó
preguntes", din el director
basc José M. de Orbe. Instal.lat a Catalunyades de fa
19 anys, va fundar amb
Jalme Rosales (Las horas
del día) la productoraFresdeval amb]a idea de mantanir ’(una certalíiüa editorial;
volemfer cinema realista,
que és un tipus de cinema
que es fa molt poc aquí".
Ambaquesta intenció,
en el seu primer llargmetratge coma director posa
al seu punt de mira Noelia
(l’actriu ma]]orquina Aina
Calpe), que repar¢eix eorreu comercial i treballa de
nit en una gasolinera. És
una noia que es passa el dia
treballant o dormint, i galrebé no es relaciona socialment; una persona, en definitiva, deshumanitzada,
tan allunyadade l’~xit social i laboral comels suburbis

AinaCalpe
Serrats,unmirall onesreflecteixenespaismarginals
¯ FRESDEVAL
/ INVITRO
de la ciutat de Barcelonaon
s’ha rodat la pel.líeula. "Hi
ha molt poques pel.lícules
del cinemacatal¿t rodadas a
la periferia. Sempresurt el
centre, la Barcelona oficial", remareael director, que
ha filmar a Sant Roc, Santa
Colomai NouBarris.
DanielV.Vil]amediana,coguionista del filmjuntament
ambel director, estava inte-

ressat ’~per la idea de vacui- sin. Si sempreet rebutgen,et
tat delpersonatge". "És mm sents un intrús en elmón".
figura bnida, per5 en moviAixí se sent Noelia: rebutmentcontinu. Es comun mi- jada, aliena al món,avan~ant
rall, que reflecteix determi- per una línia recta sense finats espais marginals, per5 nal. El guionista coneixb~ la
no mostrael seu interior".
sensació: haría repartir corEl director també mostra reu comercial. Potser per
"el móndel trcbal], i com aixS, una de les preguntes
afecta les persones". "Noelia que suggereixel film és qu~
es defensa passivamentd’un diem en sentir "Correu coentol~ que li resulta agres- merciar’per l’intérfon. ¯

