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la història que va succeint.
El concepte és maquinal,
monòton i repetitiu, fins
que la cinta es talla, Giselle
mor de nou i l’espectacle
s’acaba.

Giselle, el seu estimat
Albrecht i la resta de prota-
gonistes són multiplicats
en convertir els seus atri-
buts en imatges coreogràfi-
ques que els integrants de
l’Australian Dance Theatre
reprodueixen com fotogra-
mes en acció d’una pel·lícu-
la que passa fora de bobi-
na, i on els moviments del
regne dels morts han obli-
dat la gràcia de la Giselle de
Petipa per submergir-se en
la fantasmagoria de films
sobre el paranormal com
The Ring.

Els vestits verds –símbol
del bosc, on transcorre part
de l’acció, i també de l’infra-
món, que és l’altra part–
viren cap al negre quan els
LEDs verds passen a ver-
mells, i d’un món sensorial
passem a un d’intangible,
les dues cares del mateix
anell infinit, com la dansa
narrativa i la dansa abstrac-
ta, moviments paranormals
com pocs.

G
D’Australian Dance Theatre
Mercat de les Flors, 17 d’octubre

Espectacle de força fí-
sica extrema i banda
sonora penetrant,

amb un fons de pantalla de
LEDs que electrifica l’esce-
na amb els seus colors i
missatges, obra del coreò-
graf australià Garry Ste-
wart, que reinterpreta amb
estil modern el clàssic Gise-
lle. Amb aquesta G es dóna
a conèixer la companyia de
dansa contemporània més
important d’Austràlia, els
nostres antípodes geogrà-
fics però no culturals.

El concepte estructural
de la peça és una simbòlica
banda de Moebius –que no
acaba mai; la història es re-
peteix infinitament–, per on
els ballarins van caminant,
d’esquerra a dreta sense
parar, corrent o amb un fre-
nètic pas de bourrée couru
que converteix els seus
peus en cinta transportado-
ra, igual com les lletres que
apareixen en l’enorme pan-
talla de LEDs situada al fons
i des d’on se’ns expliquen
els trets més importants de

Crítica dansa
Bàrbara
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Un‘blog’finançatper
l’InstitutBuñuel
B.S.
BARCELONA

Directors de prestigi com
J.A. Bayona o Roser Aguilar
han passat per l’Escola Su-
perior de Cinema i Audiovi-
suals de Catalunya (ES-
CAC), un centre que aposta
fort per les pràctiques i que
fins i tot produeix algunes
opera prima dels seus exa-

lumnes, a través d’Es-
cándalo Films. Aquesta línia
d’actuacióesreforçaràapar-
tir d’ara gràcies a l’acord sig-
nat amb l’Institut Buñuel,
una entitat dirigida pel cine-
asta Manuel Gutiérrez Ara-
gón, que s’ocupa dels projec-
tes audiovisuals de la SGAE.

En concret, l’Institut Bu-
ñuel aportarà 300.000
euros per a la pel·lículaBlog,

un projecte escollit per la
productora de l’ESCAC que
dirigirà l’exalumnadel’esco-
la Elena Trapé. Aquest
acord, que també s’aplicarà
al centre ECAM de Madrid,
tindrà continuïtat amb el
suport a un projecte anual.
“Admiro molt el treball de
l’ESCAC –afirma Gutiérrez
Aragón–; es nota quan fas
un seminari i topes amb un

La millor companyia australiana ha fet una revisió del
clàssic ‘Giselle’ ■ CHRIS HERZFELD

Fenomenparanormal

exalumnedel’escola.Amés,
fan un procés modèlic de
donar voltes a projectes, de-
purar-los i millorar-los que
s’hauria d’aplicar a moltes
productores”. L’Institut Bu-
ñuel, que funciona des de fa
un any, també premia gui-
ons i està creant una xarxa
d’exhibició estatal.

Josep Maixenchs, direc-
tor de l’ESCAC, va destacar
ahir, durant la presentació
del’acord, lapreocupaciódel
centre que dirigeix per “do-
nar sortida professional” als
alumnes. També va parlar
de “l’aposta pel talent” i “la
complicitat” que han trobat
en l’Institut Buñuel, que no
posa condicions al projecte
de l’ESCAC. ■

Entrevista: Candela Peña Protagonitza ‘Los años
desnudos’, un homenatge al cinema S de la Transició

“Unadonanuaalcine
eraunfenomensocial”
Bernat Salvà
BARCELONA

Candela Peña ha treballat en alguns
dels films més rellevants del cinema
espanyol dels darrers 15 anys: Todo
sobre mi madre, Te doy mis ojos,
Hola, ¿estás sola?, Princesas... Nas-
cuda a Gavà (Baix Llobregat) fa 35
anys, l’actriu torna divendres a l’ac-
tualitat amb l’estrena de Los años
desnudos. Clasificada S, pel·lícula
dirigida per Félix Sabroso i Dunia
Ayaso que protagonitza juntament
amb Mar Flores i Goya Toledo. Inter-
preten tres actrius de pel·lícules S, en
un acostament més dramàtic que
nostàlgic a aquest gènere eròtic que
va esclatar després del franquisme.

Què sabia del cinema S abans d’en-
trar en aquest projecte?
La veritat és que per edat no hauria
d’haver vist cinema S, però els meus
pares tenien un bar al costat de l’únic
cinema del meu poble [Gavà] i quan
molestava, m’enviaven al cinema. De
petita vaig veure molta pel·lícula que
no era ben bé cinema eròtic, com El
liguero mágico, Los bingueros, La
lozana andaluza..., però veia per
exemple un paller amb una noia amb
lligacama i els pits enlaire, i em crida-
va molt l’atenció. De més gran he
estat molt fan del cinema dels 70, és
molt important en la cinematografia
espanyola, ha influït molt en el cine-
ma que fem avui en dia.

Què en pensa ara?
Crec que era absolutament necessa-
ri, és part d’una evolució. En socie-
tats més o menys reprimides, el pri-
mer esclat de llibertat és aquesta re-
acció sexual, perquè després
vinguin la social, econòmica... Des-
prés d’una dictadura en què per
veure segons quines pel·lícules havi-
es d’anar a Perpinyà, entenc que
veure una dona nua a la pantalla fos
un fenomen social.

Les actius eren símbols de llibertat,
però també víctimes del masclisme.
Eren absolutament masclistes, per-
què les senyores eren belleses tipus
Bárbara Rey i l’home era l’espanyol
mitjà tipus Fernando Esteso. En al-
gunes coses no hem evolucionat en
absolut. Homes nus encara se’n
veuen ben pocs en pantalla, és molt
més normal veure una dona nua. I
aquesta setmana s’ha estrenat Diari
d’una ninfòmana i s’ha censurat un
cartell perquè hi ha una mà ficant-se
en unes calces. No sé fins a quin punt
hem evolucionat.

¿Ha hagut de lluitar per no ser enca-
sellada en cert tipus de paper?

Aquesta ha estat la meva guerra,
vull fer personatges que m’aportin i
jo els pugui aportar alguna cosa, i
que siguin totalment diferents. El
que intento és sorprendre’m a mi
mateixa i a l’espectador, no vull ex-
plicar sempre el mateix personatge
i la mateixa pel·lícula. La professió
del personatge m’és ben igual, sem-
pre dic que em podria passar la vida
fent de caixera d’un gran magat-
zem, perquè si hi ha 35 caixes, hi ha
35 dones absolutament diferents
que hi treballen. El que diferencia
un actor de l’altre és la que tries,
però et podries passar la vida fent
de caixera i que cada treball fos ab-
solutament diferent. ■

Candela Peña ahir al matí a Barcelona, on ha presentat el seu nou film ■ JOSEP LOSADA


