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Tania Martínez interpreta ‘Qué tan lejos’

Identitats en trànsit
per l’Equador
Bernat Salvà
BARCELONA

Dues Tànies separades per
deu mil quilòmetres de dis-
tància coincideixen a la
pel·lícula Qué tan lejos, que

arriba avui a les nostres
pantalles. Una és catalana,
es diu Tània Martínez, va
néixer a l’Hospitalet fa 28
anys i forma part de la com-
panyia Unicornis Teatre.
L’altra és Tania Hermida i
amb aquesta pel·lícula, la
primera que dirigeix, ha tri-
omfat a les taquilles del seu
país, s’ha passejat per festi-
vals d’Amèrica i Europa i ha
rebut diferents premis.

La Tània catalana ens ex-
plica com es van trobar:
“Vaig conèixer l’Equador en
un viatge de turisme res-
ponsable i em va agradar
molt. A Barcelona vivim
massa bé i tenia ganes de
tornar-hi. Em vaig instal·lar
un temps a Cuenca [Equa-
dor], on vaig fer teatre. Allà
vaig conèixer Tania Hermi-
da. Quan vaig tornar ja
tenia el paper”.

Tània Martínez interpre-
ta Esperanza, una catalana
que arriba sola a l’Equador i
inicia un viatge pel país, pa-
ralitzat per una vaga gene-
ral, en companyia d’una
equatoriana que coneix a
l’autobús, que es diu Triste-
za (Cecilia Vallejo). “Quan
viatges sola –ens explica
Tania Hermida a Barcelo-
na–, veus molt més enllà del
que veuria un turista qual-
sevol. Coneixes un univers
més enllà del preconcebut,
de la postal de clixé que és
l’Equador o qualsevol destí”.

La pel·lícula juga amb el
contrast entre aquests dos
personatges, que recorren el
país per arribar a Cuenca
(ciutat on es van conèixer
les dues Tànies). “Tristeza és
una mica quixotesca –expli-
ca la directora i guionista–,
té una visió del món que
prové de la literatura, molt
sòlida, que es va desconstru-
int a mesura que viatja i es

queda sense arguments. El
seu és un món fràgil perquè
està ancorat en l’idealisme”.
Esperanza, en canvi, “és
més simple, però al llarg del
camí demostra més capaci-
tat per entendre el món”.
Són, però, dues persones
que van canviant: “Al llarg
dels viatges, de la vida, les
identitats sempre estan en
trànsit”, destaca la cineasta.

Són dos personatges
que, com ja insinua Tania
Hermida, “tenen una mica
de Quixot i Sancho Panza.
No viatgen per la Manxa,
sinó per un Equador apa-
rentment despoblat. “En re-
alitat, l’Equador està sem-
pre ple de gent. Per a aques-
ta història he creat un
Equador metafòricament
abandonat, un país del qual

tothom se n’ha anat, un es-
cenari gairebé fantasmal”.
Una llicència que s’ha aga-
fat sense complexos perquè
“no tenia cap intenció de
fer un fresc sobre la reali-
tat, no tinc cap afany de fer
documental o realisme”.

Tot i l’aposta personal de
la pel·lícula, sense concessi-
ons a la comercialitat, ha
tingut una gran acollida a
l’Equador, que ha sorprès la
mateixa directora. Però més
l’ha sorprès encara rebre un
premi del públic al Festival
de Cinema d’Austin (Texas),
a l’Amèrica més profunda,
“quan és una pel·lícula que
parodia els gringos”. ■

La catalana Tania Martínez amb Cecilia Vallejo en una escena de la pel·lícula ■ LATINOFUSIÓN

Reflexionssobre
parapsicologia

Teresa Bruna
BARCELONA

Luis Pardo, Premi Nacional
de mentalisme, estrena avui
a la Sala Muntaner en horari
de nit el seu nou espectacle,
Konfidencial_Mente, sobre
el qual cal avisar que no té
res a veure amb l’anterior, ti-
tulat Kasual_Mente. Aquí
Pardo ret homenatge al mag
Houdini, que es va passar

mitja vida desemmascarant
la parapsicologia i explicant
públicament els trucs de fal-
sos mèdiums i altres espavi-
lats. En actitud intimista i
confidencial, Pardo proposa
una reflexió sobre els límits
de la ment i explica com el
llenguatge del cos pot gene-
rar il·lusió de telepaties, cla-
rividències i altres misteris,
ideals per a la màgia escèni-
ca. Però se n’ha de saber! ■

La protagonista
és una catalana
que arriba sola
a l’Equador
en plena
vaga general




