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Protagonitzada per un
grapat d’actors joves fogue-
jats en sèries televisives
com Los hombres de Paco,
El internado, Los Serrano i
Aída, Mentiras y gordas es
vol erigir en instantània ge-

neracional a partir de les
vides encreuades de diver-
sos nois i noies freqüenta-
dors d’after hours i de festi-
vals com el de Benicàssim,
consumidors d’èxtasi i co-

Mentiras y gordas
Dir.: Alfonso Albacete i David
Menkes. Int.: Mario Casas,
Alejo Sauras, Ana de Armas.
Espanya, 2009.

Tretze anys després de
debutar amb la post-
almodovariana Más

que amor frenesí, Alfonso
Albacete i David Menkes
tornen a l’univers del petar-
deig noctàmbul, les drogues
i el sexe ràpid amb un altre
retrat juvenil coral. Però el
que allà era amoralitat festi-
va i esperit lúdic adquireix
ara un aire més tràgic, so-
lemne i alliçonador, un
símptoma que els realitza-
dors ja s’han fet grandets.

Crítica cinema

Sexe, drogues i ‘kitsch’

El film és un
símptoma que els
realitzadors ja
s’han fet grandets

Xavier
Roca

caïna i de vides eròtiques
més aviat promíscues.

Però –com si fos les Histò-
ries del Kronen de la canalla
que ara té 20 anys–, el que
es ven com una panoràmica
neutra acaba caient en la
temptació de l’explotació
sensacionalista i la conclu-
sió moralitzant. Més enllà
d’una certa fidelitat docu-
mental i de dignes interpre-
tacions d’uns quants actors,
Mentiras y gordas presenta
diàlegs balbotejants, situaci-
ons còmiques que fan pujar
els colors i caigudes desar-
mants en el kitsch, com els
deliris místics d’un dels per-
sonatges. O potser només
és que ja no tenim edat.

LaFundació
CaixaTerrassa
repassa25
anysdedansa

T.B.
BARCELONA

La Fundació Cultural Caixa
Terrassa celebra la seva 25
temporada estable de dansa
amb l’edició d’un catàleg
testimoni que constati i va-
lori la feina d’aquests anys:
“És el resultat d’un projecte
d’equip pensat perquè ens
donés la dimensió del que
hem fet bé i el que no. Per vi-
sualitzar d’on venim i on
anem”, explica Miquel Solé,
director de la Fundació.

El volum parteix de la
temporada 1983/1984, un
moment en què la dansa no
tenia programació estable
enlloc. “Vam apostar per la
qualitat. En aquell temps
venia gent d’arreu a veure
primeres figures que venien
expressament a casa. Des-
prés javahaver-hi l’Espai iel
Mercat de les Flors”. Amb
tot, la Fundació es manté
com un referent i el llibre ho
fa palès amb la descripció,
temporada per temporada,
de les coreografies que hi
han passat. “Hem progra-
mat des de Petita a Cesc Ge-
labert, perquè l’espectador
entengui l’evolució de la
dansa”, diu Eduard Vives,
director artístic.

El volum compta amb la
introducció tècnica d’Edu-
ard Vives, un text documen-
taldeJoaquimNoguero,que
també fa una anàlisi de
l’obra i del públic, i acaba
amb quatre entrevistes. Les
fotografies dels espectacles
són de Josep Aznar: “Les he
fet durant les representaci-
ons i amb públic perquè l’ar-
tista està més motivat”. El
disseny del llibre és obra de
Carles Ortega ■

Onesdespullades
LaCompanyiaMichèleNoiretportaalMercatdelesFlors ‘Chambre
blanche’,unapeçaapartirde lanovel·la ‘Lesones’deVirginiaWoolf

Andreu Gomila
BARCELONA

Les ones, de Virginia Woolf,
és sens dubte una de les
novel·les més belles del
segle XX. Diversos perso-
natges parlen d’ells matei-
xos, de la seves angoixes,
virtuts i defectes, des que es
van conèixer d’adolescents
fins a l’edat madura. Els
monòlegs interiors se suc-
ceeixen rítmicament, com
les onades quan moren a la
platja. La coreògrafa belga
Michèle Noiret ha comès la
gosadia d’inspirar-se en
l’obra de l’escriptora brità-
nica per construir una peça
titulada Chambre blanche,
que serà al Mercat de les
Flors des d’avui fins diu-
menge. Quatre ballarines
protagonitzen un especta-
cle que la mateixa Noiret
defineix com un exercici de
“despullament”.

La coreògrafa, exalumna
de Maurice Béjart i antiga
fidel col·laboradora de Kar-
lheinz Stockhausen, ens
explica telefònicament que
portava deu anys treba-
llant amb la tecnologia, la
interactivitat i les imatges,
i que volia saber si es podia
enfrontar a una obra com
Les ones sense cap element
extern, amb només quatre
persones damunt l’escena-
ri i una taula, que “és una
mena d’àncora”.

La cambra blanca de què
parla el títol del muntatge

té molt a veure, segons Noi-
ret, amb la creació, amb
l’espai de solitud necessari
per crear i inventar. “És el
territori de la intimitat”, as-
segura. “He intentat retro-
bar l’esperit del llibre de
Woolf, amb personatges
que estan sols i revelen, en
solitud, la seva personalitat
i el seu caràcter”, afegeix.
Noiret avisa que, això no
obstant, Chambre blanche
no està basat en els solos
dels ballarins.

La companyia belga és,
segons la crítica del seu

país, la més clara gestual-
ment i la que explora amb
més intensitat el que en
diuen “veritat poètica”.
Nascuda el 1986, és un dels
estendards de la dansa
belga, potser d’on surt avui
dia el millor del món
d’aquesta art escènica. No
cal dir que Les ones li escau
perfectament, sobretot per
aquest punt de vista tan
líric com abstracte, tot i
que perfectament com-
prensible. Noiret assegura
que la diafanitat, la legibili-
tat per part de l’espectador,

és una de les coses que més
la preocupen a l’hora de co-
reografiar els espectacles.

Conscient/inconscient
I la poesia? “Per a mi és una
cosa molt important, per-
què suposa un mecanisme
de resistència a la pobresa
de la vida quotidiana”, as-
senyala, tot destacant que
el que busca sempre són
“imatges poètiques simples
que toquin molta gent”.
“M’agrada crear imatges
amb la llum, amb el gest,
que ressonin dins la consci-

ència de cada espectador”,
indica.

La cambra de la coreò-
grafa belga no és una habi-
tació qualsevol. És, seguint
amb Woolf, una mena de
cambra pròpia, “un indret
necessari per desenvolu-
par-se”. Noiret assenyala
que és una cambra sense
murs. “Les parets són te-
lons blancs, on els ballarins
apareixen i desapareixen”.
La cambra també és una
metàfora de la ment, i les
cortines, un joc entre el
conscient i l’inconscient. ■

La companyia belga es capbussa en els territoris íntims de l’ésser humà ■ SERGINE LALOUX


