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El cineasta Salomón Shang denuncia l’angoixa en què viuen els artistes a l’illa caribenya

Retrat de la Cuba quotidiana

“La Cuba que ens volen ven-
dre, la de les mulates exube-
rants i la salsa, no existeix per
als cubans”, afirma amb fer-
mesa el cineasta català Salo-
món Shang (el cognom li ve de
l’avi, d’origen xinès), que va
aprofitar l’oportunitat de viure
un any a l’illa del Carib per mo-
tius laborals per rodar-hi,
d’amagat, el documental Madre
Cuba, que demà s’estrena a Bar-
celona, després d’haver-lo pre-
sentat al Festival de Cinema de
Karlovy Vary.

“A Cuba hi vaig anar com a
operador de càmera d’un do-
cumental sobre música, però
allà em vaig adonar com n’era
de dur per als cubans fer les pe-
tites activitats quotidianes”.
Anar a comprar o el transport
“es poden convertir en un ve-
ritable infern”, afegeix Shang,
que, veient com anava tot, va
decidir començar a rodar de
manera clandestina, sense de-
manar cap permís (“lògica-
ment, me l’haurien denegat”),
i a gravar una amiga seva, la fo-

tògrafa Cirenaica Moreira, a
qui “el govern li va agafar el fill
i se’l va emportar a un internat
a Angola”. Moreira és una ar-
tista de renom, “que ha expo-
sat a Nova York” i que viu amb
vint dòlars al mes, cinc dels
quals els dóna al seu veí “per-
què ell no té res de res”, expli-
ca Shang, que durant la seva es-
tada assegura haver conegut
molta gent per a qui “cada
hora a Cuba és tota una eter-
nitat”. “M’agradaria que ho po-
gués explicar la mateixa Cire-
naica, però, esclar, no l’han dei-
xada sortir del país”.

Obviant qualsevol narració
en paraules –les emocions que
recull el documental “eren tan
bèsties, que vaig pensar que no
em calien”, diu Shang–, Madre
Cuba usa la música i hi insereix
alguns poemes de José Martí
per situar l’acció, que té com a

fil conductor aquesta fotògra-
fa de 30 anys en la seva rutina
diària a l’Havana. “Les carèn-
cies vitals –continua el cineas-
ta– que he pogut veure m’han
dut a conèixer gent que diu
que els cubans ja no ploren
perquè no els queden més llà-
grimes. De fet, en tot un any jo
només vaig veure somriure la
gent de l’illa en moments molt
puntuals”. Davant d’aquest pa-
norama, no és estrany que el
retrat cinematogràfic que fa
Madre Cuba acabi sent prou
aspre, angoixant i, alhora, un
punt melancòlic.

El director Salomón Shang ensenya el cartell de la seva pel·lícula
JOSEP LOSADA

Rafael Amargo es fica a la pell
d’un Quixot futurista a Peralada

El Festival Castell de Perala-
da acull aquesta nit el particu-
lar homenatge que el coreògraf
i bailaor Rafael Amargo ha fet
de l’obra Don Quixot. D.Q.
...pasajero en tránsito és un es-
pectacle en què es combinen la
dansa, el teatre i, sobretot, les
noves tecnologies, per fer del
famós personatge cervantí un
nou heroi del futur.

Per això Amargo ha comptat
amb la col·laboració en la di-
recció d’escena del membre de

La Fura dels Baus Carles Pa-
drissa, el qual s’ha encarregat
també del concepte esceno-
gràfic de l’espectacle.

El fil narratiu de l’obra és la
història de dos cibernautes que
entraran en una aventura qui-
xotesca mitjançant un joc d’or-
dinador. La història comença a
Tòquio el 2023, quan dos joves
japonesos, Bidanshi (Rafael
Amargo) i Akira (Fran Fernán-
dez), canvien l’obsessió quixo-
tesca pels llibres per la dels vi-
deojocs. Així, a DQIII Amargo és
un Quixot que freqüenta els
after hours i balla flamenc en
companyia del seu fidel San-
cho Panza (Fran Fernández),
més prim, d’estètica cibernèti-
ca, sordmut i ballarí de break-
dance. I és que Amargo juga
amb el temps i l’espai i intro-
dueix l’espectador en un món
oníric i futurista enfrontat
amb el del segle XVII: dos Qui-
xots units en un.

D.Q. ...pasajero en tránsito re-
crea algunes de les aventures
que es relaten a la novel·la, però
adaptades al segle XXI. En lloc

del paisatge inhòspit de la
Manxa, l’espectador es trobarà
una imatge més pròpia de La
guerra dels mons –els molins es-
devenen multinacionals entes-
tades a destruir la biodiversitat
del planeta– i, en el seu periple
particular, el Quixot japonès
acabarà les seves desventures a
la Barceloneta, on els top manta
campen al seu aire al so d’una
música especialment compos-
ta per José Soto Sorderita i La-
gartija Nick, amb col·laboraci-
ons musicals que van des del
rap fins al flamenc fusionat de
David de Moreira i la música
clàssica de Henry Purcell i Isaac
Albéniz, i amb vestuari de la
premiada Yvonne Blake.

Muntatge audiovisual
L’espectacle juga doncs amb el
concepte avantguardista i
compta amb una presència
molt destacada de l’audiovisu-
al, amb imatges d’estètica prò-
xima al videoart –obra de
Franc Aleu (La Fura dels Baus)
i Juan Estelrich.

L’últim muntatge de Rafael

Amargo, creador d’espectacles
com Poeta en Nueva York i En-
ramblao, es va veure per primer
cop a Alcalá de Henares al mes
de juny i després a Granada. Pel
que fa a sòl català, aquest D.Q.
...pasajero en tránsito que s’es-
trena avui a Peralada es podrà
veure, ja en temporada d’hi-
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Amargo i del ‘furer’
Carles Padrissa
arriba aquesta nit
al Festival de
Peralada.
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Ensenyar que
n’és de
complicat el
dia a dia per

als cubans ha estat
l’objectiu de
Salomón Shang a
l’hora de rodar, de
forma clandestina,
‘Madre Cuba’ a l’illa
caribenya.

Rafael Amargo en un moment del seu particular ‘Don Quixot’
AVUI

vern, al Teatre Tívoli de Barce-
lona, abans d’emprendre una
gira internacional d’uns dos
anys de durada. Mentrestant,
tant el bailaor granadí com Car-
les Padrissa ja en preparen la
versió cinematogràfica, tal
com es va fer amb l’espectacle
de la Fura Faust 5.0 el 2001.

‘Madre Cuba’
ressegueix la

rutina diària d’una
fotògrafa de 30
anys a l’Havana

Mor el director de
fotografia Delli Colli
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Considerat el mag de la
fotografia del cine, Tonino
Delli Colli va morir ahir a
casa seva a Roma. El nom del
director de fotografia, nascut
a la capital italiana l’any
1923, està associat a alguns
dels més grans directors del
cine italià. Guardonat amb
nombrosos premis, el seu
debut com a director de
fotografia va ser l’any 1943
amb Finalmente sí, de
l’hongarès Ladislao Kish. De
mica en mica es va anar
consolidant com un dels
millors directors de
fotografia, amb èxits com El
bueno, el feo y el malo, de
Sergio Leone, L’Evangeli segons
Sant Mateu, amb Pier Paolo
Pasolini, i la més recent La
vida és bella, amb l’oscaritzat
Roberto Benigni. A banda de
la feina al seu país, Delli Colli
també va participar en
produccions estrangeres com
ara El nom de la rosa, de
Jean-Jacques Annaud.

Josep Tero presenta
‘Et deixaré la veu’
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El cantautor Josep Tero,
acompanyat per les actrius
Pepa López i Carme Callol,
protagonitza avui el tercer
concert del cicle Versos i
cançons, a la terrassa del
Museu d’Història de
Catalunya, per presentar-hi
l’espectacle Et deixaré la veu.
El proper i últim concert, el
dijous 25, el farà Jaume Sisa.


