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Opinió

La millor estrena espanyola de l’any
En aquest 2018 la millor pel·lícula de comèdia a en
llengua espanyola ha estat la de Campeones
dirigida per Javier Fesser. Aquest film es va
estrenar el 6 d’abril de 2018 al nostre país, la cinta
té una duració de 1,40h. Dins del gènere de la
comèdia també aborda el drama i l'esport.

El veredicte: entrenar durant uns mesos un grup
d'esportistes amb discapacitat intel·lectual, als
quals, al principi, no té cap vergonya d'anomenar
“mongolos” o “subnormals”.

El fill de Gutiérrez té una discapacitat i resulta
inevitable veura la pel·lícula amb uns altres ulls. De
fet, un dels motius pels quals va acceptar el
projecte van ser les ganes de reivindicar un
col·lectiu que, desgraciadament, no té l’empatia i
el respecte que mereixen.

El que veiem a la pantalla és un grup de persones
transparents, honestes i sense prejudicis que
afronten el repte de convertir-se en un equip de
bàsquet. I ho fan de la mateix manera amb què
viuen la seva vida.

La pel·lícula «Campeones» ha sabut connectar amb
el públic. La barreja d’humor i emoció ha col·locat
a Javier Fesser en el número u de taquilla, sent la
millor estrena d'una pel·lícula espanyola de l’any.
L'obra va aconseguit arribar als 2 milions d’euros
(1,9) i uns 300.000 espectadors en el seu primer
cap de setmana al cinema.

Aquesta pel·lícula està interpretada per 10 actors
amb discapacitats intel·lectuals reals i un
entrenador. L'entrenador és el famós actor Javier
Gutiérrez, que venia de fer dos personatges
incòmodes per a l’espectador. Dos cretins com el
de la sèrie «Verguenza» i el de la pel·lícula «El
autor». A Campeones, el veiem fent un altre cop
de tipus desagradable, un amargat amb problemes
per controlar la ira. Exerceix de segon entrenador
d'un equip de primera divisió de bàsquet, un Peter
Pan sense ganes de tenir un fill malgrat que la seva
dona sí que ho desitja. Una bronca descomunal
amb un col·lega deriva en una borratxera i en un
accident de trànsit que el fa seure al banc dels
acusats.

La pel·lícula es va rodar en nou semanes en
diverses zones de Madrid i Huelva i va comptar amb
la participació de TVE i Universal Pictures
International Spain. També cal dir que ha estat una
de les grans guanyadores dels Premis Goya
d'enguany, entre ells al millor actor revel·lació a
Jesús Vidal, que va fer un discurs preciós sobre la
diversitat, la inclusió, el respecte, la superació, els
sentiments.

Pensem que mirar aquesta pel·lícula és una bona
manera de passar una bona estona, perquè a més,
és divertida, està ben feta i sobretot té un
missatge positiu sobre el col·lectiu de la gent
discapacitada, els dona visibilitat i demostra que
tots mereixem un respecte siguem o no
discapacitats.

