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El cineasta va haver de suprimir tota referència a la drogoaddicció a l’illa per rodar ‘Habana Blues’

Zambrano retrata la nova Cuba
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CINE I ESTRENA

Habana blues, llargmetrat-
ge de Benito Zambrano

que s’estrena divendres, té una pecu-
liaritat. És una pel.lícula per veure,
per escoltar i per fixar-se en detalls,
com el recordatori que apareix als
títols de crèdit en què lamenta que
Gorki, el líder del grup Porno Para
Ricardo, no pogués participar en el
rodatge perquè estava pres.

Zambrano assegura que va rodar
amb total llibertat, encara que no va
aconseguir que Gorki posés la seva
veu a Felación, la cançó que va com-
pondre per a la pel.lícula, tot i els in-
tents que el director va fer a través
de l’ambaixada espanyola per gravar
la peça a la mateixa presó. «Cuba és
així, l’oficialitat no suporta la ironia,
ni la irreverència. Encara pensen
que el cabells llargs i el rock són
signes de marginalitat», argumenta
el director, que va aconseguir un
enorme èxit amb la seva opera pri-
ma: Solas.

«L’única prohibició va ser en la
fase de guió. Vaig haver de suprimir
tota referència a les drogues. Això
és tancar els ulls davant la realitat,
però ho vaig acceptar perquè si no,

no s’hauria pogut rodar. Justament
a Gorki li va caure una condemna
de quatre anys perquè li va donar
una amfetamina a una noia», revela.

El seu cine implica emocions.
«Estic ple de Cuba i em vaig apas-
sionar amb aquesta història sobre
la dignitat de la seva gent, tot i que
encara no sé si arribarà als cines de
l’Havana», declara Zambrano. L’emi-
gració, la separació, la família, la so-
ledat de les dones abandonades, la
falta d’expectatives, l’amistat, els
dubtes ètics i el rerefons del negoci
discogràfic, l’abús de les multinacio-

nals als sectors més indefensos del
mercat, són alguns temes que abor-
da el film.

La música té estudiats cops d’efec-
te en el desenvolupament argumen-
tal. La lletra de les cançons com Are-
nas de soledad aporta intensitat a l’es-
tructura dramàtica. Per aconseguir
aquest equilibri Zambrano va visio-
nar amb especial detall les pel.lícu-
les que l’impressionen per la mane-
ra com la música acapara part de la
història. «Els meus referents van

ser Bird, de Clint Eastwood, i The
Commitments, d’Alan Parker».

L’Havana no era la ciutat que va
deixar fa 12 anys, quan estudiava ci-
ne a San Antonio de los Baños. Això
va complicar el rodatge. La música
està en mans d’una altra generació.
Els cantautors ja no ocupen el tron.
«El hip-hop i els grups underground
envaeixen el carrer. Faltava explicar
què pensa i sent la joventut». És a
dir, sortir del món del son i de la sal-
sa per endinsar-se en les tendències
que afloren pels carrers de l’Hava-
na. «No volia explicar el mateix que
ja s’ha vist en mil documentals».

El càsting amb actors descone-
guts va durar quatre mesos. A Cuba
no hi ha agències, ni bases de dades.
«Va ser un trencaclosques», recorda
el director. Roberto Sanmartín dóna
vida a Tito, un personatge que recla-
mava, segons Zambrano, accelerar
de 0 a 100 en cinc segons. «La veri-
tat, t’arriba a esgotar», afegeix Al-
berto Joel García, en qui recau el pa-
per protagonista, el de Ruy, un
músic que aspira a la fama interna-
cional. El director buscava un Lenny
Kravitz llatí. El va trobar. «Gràcies a
Déu, per fi una pel.lícula dirigida per
algú que ha viscut a Cuba, que l’es-
tima i la coneix», declara l’actor.<33 Benito Zambrano, ahir, al Cine Club Doré de Barcelona.

QUIM ROSER

«L’OFICIALITAT ENCARA
PENSA QUE EL ROCK
ÉS MARGINAL», AFIRMA

La companyia s’instal.la al passeig de Joan de Borbó fins al 15 de maig

El Cirque du Soleil estrena ‘Dralion’
i anuncia una altra pròrroga a BCN
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Abans de l’estrena de Dra-
lion, aquest vespre a les

nou, el Cirque du Soleil ja havia ve-
nut 110.000 entrades. La resposta de
la companyia canadenca ha estat
ràpida: 50.000 localitats més a la
venda (repartides entre 18 funcions),
que obligarà la colorista troupe a se-
guir instal.lada al seu nou emplaça-
ment, al final del passeig de Joan de
Borbó, fins al pròxim 15 de maig. La
primera pròrroga es va anunciar fa
dues setmanes. L’idil.li amb Barcelo-
na segueix in crescendo.

La proposta d’aquest circ, sense
animals i sense idiomes, sofisticada i
colorista, i amb un gairebé obsessiu
afany de superació, segueix aixecant
passions. A Espanya, a Dralion enca-
ra li queda molta vida: a Bilbao es
presentarà el 18 de novembre, i a Se-
villa, el 12 de gener del 2006.

El muntatge, que celebra a Barce-
lona els seus cinc anys de gira, fusio-
na el circ tradicional xinès amb
l’avantguarda (marca de la casa).
Una unió que ja es deixa entreveure
en el títol: meitat drac i meitat lleó,
com a símbols d’orient i occident.
Un total de 55 artistes del Brasil,
Ucraïna, Xile, l’Argentina, la Xina i
Rússia, entre altres països, partici-
pen en els 12 vistosos números que

integren l’espectacle (un d’ells com-
pletament inèdit). Per a la posada en
escena, han creat un mur de metall
de vuit metres d’altura i 18 d’ample,
que serveix de fossat d’orquestra i de
bastidor.

La italiana Violaine Corradi firma
una partitura que recorre a ritmes
tradicionals, melodies índies i sons
electrònics i que fa servir instru-
ments d’Andalusia, l’Àfrica, l’Euro-
pa Central i Orient . I la indu-
mentària dels intèrprets, dissenyada
pel canadenc François Barbeau, re-
flecteix mitjançant colors les carac-

terístiques dels quatre elements de
la naturalesa. Aire, terra, aigua i foc
adopten forma humana i es barre-
gen amb uns artistes capaços de fer
coses que semblen humanament
impossibles. Entre els números de
Dralion destaquen el poètic pas à
deux aeri, amb una parella fent
acrobàcies agafada a una llarga ban-
da de tela; el Ballet sobre llums que
executen set ballarines a sobre de
bombetes; i el divertit joc còmic que
proposen els pallassos. El millor és
l’últim, quan parodien les estrelles
del xou.<

33 Un dels números que integren l’espectacle.
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