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La razón de las Ofelias
L’Explose Danza & Ara Malikan
29 de gener. Mercat de les Flors

La creació coreogràfica
sobre el tema de l’es-
quizofrènia ha suposat

a Tino Fernández retrobar-
se amb els fantasmes de la
malaltia de la seva mare,
amb el patiment de no
poder incidir en una situació
tan íntimament crua. En
aquesta corda fluixa és on
deambulen les set dones de
La razón de las Ofelias, com
al·legories d’aquesta boge-
ria que el coreògraf ha re-
tratat servint-se d’estereo-
tips femenins que provenen
d’una parcial visió masculi-
na, amb atributs de signe
pejoratiu als quals les balla-
rines s’entreguen sense el
mínim distanciament neces-
sari per fer-los creïbles.

Val a dir que els criteris
per analitzar una peça pro-
duïda en un país de desen-
volupament socioeconòmic
irregular comporta el difícil
exercici de la perspectiva
històrica i de situar-la en el
mercat cultural globalitzat,
on els petits cal que reafir-
min la seva diferència per
no quedar-hi ofegats.

En el cas de L’Explose
Danza, l’esforç de contextu-
alització no canvia els pija-
mes sexis, els cabells desen-

dreçats ni els guants per
rentar plats o els culs enlaire
en cada moviment d’arreba-
tament emocional repetit
un cop rere un altre, de lec-
tura masclista inevitable.
L’únic home que apareix en
aquests quadres de quotidi-
anitat estilitzada és l’excels
violinista armeni Ara Maliki-
an, amb faldilla, això sí, mar-
cant el to d’una banda sono-
ra decepcionantment pre-
gravada en més d’una
escena. Passejant impertèr-
ritament entre la bogeria
aliena, assisteix al desafora-
ment que du les ballarines a
ensenyar els pits o treure’s
les calces en la culminació
de situacions dramàtiques
que es converteixen en un
reclam fàcil, un esquer que
només atrapa l’instant quan
apareix, però que no treu a
la llum res de nou. La suma
de moments d’alta intensi-
tat no enforteix l’obra, sinó
que l’esgota.
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Benicio del Toro va gua-
nyar diumenge passat el
Goya al millor actor princi-
pal per la seva interpreta-
ció del Che. És el segon
premi important que rep
per aquest paper, després
de guanyar el de Cannes, i
una estatueta més per a la
seva col·lecció de trofeus,
que des de l’any 2000 in-
clou l’Oscar per Traffic.
Però no tot ha estat fàcil
per a aquest projecte, es-
trenat comercialment en
dues parts: Che - El argen-
tino (que li ha valgut el
Goya) i Che 2 - Guerrilla,
que arriba a les pantalles
catalanes el 27 de febrer.

L’actor, nascut a Puerto
Rico, va ser ahir a Barcelo-
na i va confessar: “Una set-
mana abans de començar

el rodatge, el director Ste-
ven Soderbergh em va dir a
la seva oficina en veure la
meva cara de pànic: «És
impossible interpretar el
Che, però ho podem inten-
tar»”.

Es tracta d’un projecte
llarg i ambiciós, en què ha
estat implicat durant set
anys. “Trobar informació

sobre el Che, sobre l’ésser
humà, no el mite, no va ser
fàcil, però va ser el més inte-
ressant del procés –va expli-
car–. Encara se’n faran mol-
tes pel·lícules, però aquesta
és una de les últimes que
haurà tingut l’oportunitat
de trobar-se personalment
amb la gent que va conèixer
el Che i va estar al seu cos-
tat. Això em va ajudar per a
la interpretació, i també va
ajudar molt la pel·lícula. Hi
ha molts detalls de la posa-
da en escena que són reals,
es basen en testimonis”. Per
l’actor, “l’important no era
imitar el Che, moure’m o
parlar com ell; no era tant
actuar com reaccionar, en-
tendre què volia el perso-
natge en cada escena, d’on
venia i on anava”.

Benicio del Toro defineix
Ernesto Guevara com “un
ésser humà amb una vo-

luntat excepcional, amb
una gran capacitat de sa-
crificar-se per tot allò en
què creu, molt altruista...”.
No pensa que estigui tan
lluny de molta gent d’avui
en dia: “N’hi ha molts com
el Che, al món actual. Hi ha
metges ara mateix a l’Àfri-
ca treballant amb nens ne-
cessitats, o periodistes que
busquen la veritat per
donar-la a conèixer al
món...”. El que no té tan
clar és que hi hagi figures
polítiques actuals compa-
rables: “No ho sé, potser
l’Obama, és un personatge
molt interessant, i veurem
què passa”.

La mort del Che
Che 2 - Guerrilla se centra
en un període menys cone-
gut de la vida del revoluci-
onari argentí: el seu intent
d’organitzar una guerrilla

a la selva boliviana per
portar la revolució a
aquest país, que va acabar
amb la seva mort. Una no-
table llista d’actors cata-
lans (Òscar Jaenada, Edu-
ard Fernández, Jordi
Mollà), espanyols (Carlos
Bardem) i d’Amèrica Llati-
na (Demián Bichir, Jorge
Perugorría, Rodrigo San-
toro...) acompanyen Beni-
cio del Toro en el reparti-
ment d’aquesta segona
part.

L’actor va destacar la di-
ficultat d’aquest treball
per intentar ser fidel als
fets reals: “Quan no fas
ficció, no pots inventar-te
coses”. I també va parlar
de “la gran responsabili-
tat” que li ha suposat in-
terpretar el Che, “pel per-
sonatge, per la història i
per un país sencer com
Cuba, que l’idolatra”. ■

Èxit desigual
El preu de rodar
en castellà a
Hollywood
“Jo sóc de Hollywood, però no
per decisió meva”, va explicar
ahir Benicio del Toro en una
trobada amb una quinzena de

periodistes, posterior a la mul-
titudinària roda de premsa que
va oferir el migdia a l’Hotel
Arts. “Sóc de Hollywood com
sóc porto-riqueny, simplement
vaig anar a Los Angeles de molt
jove, vaig començar a fer cur-
sos d’interpretació i a treballar,
i encara hi sóc”. Una de les per-

sones que va conèixer a Holly-
wood és Steven Soderbergh,
sota la direcció del qual va gua-
nyar l’Oscar del 2000 per Traf-
fic. Més tard va estar nominat
per 21 grams, d’Alejandro Gon-
zález Iñárritu.

Del díptic sobre el Che,
afirma que “hem tractat de

fer una pel·lícula de Holly-
wood que sigui ben rebuda
fora dels EUA”. Així ha estat
en molts països, però els films
han fracassat a Nord-amèri-
ca, “potser perquè era en es-
panyol, o per la durada, o per-
què critica la política del go-
vern dels EUA”. L’actor va

voler destacar “la decisió de
fer la pel·lícula en espanyol”,
perquè a Soderbergh “això li
va costar molts diners; si l’ha-
gués feta en anglès, hauria
pogut disposar d’un pressu-
post molt alt, perquè s’hauria
emès per les grans cadenes
de televisió”.

Benicio del Toro va passar ahir per Barcelona, on va presentar la segona part de la seva interpretació del Che Guevara ■ MIQUEL ANGLARILL

“Hi ha molta
gent com el Che
al món, ara
mateix”, afirma
l’actor d’origen
porto-riqueny


