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Ricardo Bofill vol una segona oportunitat en forma de pel·lícula

El fill de l’arquitecte presenta el seu primer llargmetratge, ‘Hot Milk’, que s’ambienta en el món de la nit i de les drogues

L’última flipada de Ricardo Bofill
T.V.

BARCELONA

D
ecidit a
deixar en-
rere els ex-
cessos que

l’han fet tan cèlebre
a la televisió i a les
revistes del cor, Ri-
cardo Bofill presen-
ta la seva primera
pel·lícula com a di-
rector, que du per
títol ‘Hot Milk’.

No és estranya la passió ci-
nèfila en algú que és fill de
l’arquitecte Ricardo Bofill,
que va dirigir dos films ex-
perimentals –Esquizo i Cir-
cles– en el marc incompara-
ble de l’Escola de Barcelona i
amb l’actriu italiana Serena
Vergano. Així, després d’es-
tudiar cinema a Los Angeles i
iniciar-se en el terreny del
curtmetratge, Ricardo Bofill
s’ha estrenat com a director.
El film en qüestió es diu Hot
Milk, s’estrena el 8 d’abril i
aborda temes que ell coneix
prou bé: el món de la nit, les
drogues i la perdició.

El film explica la història
d’Esther, una innocent noia

que mai ha sortit del seu po-
ble i que arriba per accident
a Eïvissa. Allà entra en con-
tacte amb un rocambolesc
grup de persones que la in-
trodueixen en un món abso-
lutament desconegut per
ella: la festa i la disbauxa
permanent marcada per les
discoteques, les drogues de
disseny, el sexe sense com-
plexos i la vida dissipada. La
descoberta d’aquest món fa-

rà que Esther entri en con-
tacte amb nous estímuls i
s’adoni que, malgrat la di-
versió constant que provo-
quen, a ella no li ve gens de
gust perdre la seva pròpia
personalitat.

El llargmetratge de Bofill
compta amb un repartiment
d’actors força heterogeni, en-
capçalat per Ana Turpin en el
paper protagonista i acompa-
nyada per Iván Morales, Enri-

que San Francisco, Sergio Pa-
zos, Laura Domínguez, Zoe
Berriatúa i Eloy Yebra, entre
molts altres.

“Hot Milk és un conte mo-
dern, una pel·lícula sense més
pretensions que voler arribar
a tota mena de públics”, ex-
plica Bofill. I afegeix: “Vol
tractar coses importants de la
vida, però sense posar-se gaire
transcendent, sempre des de
la diversió i l’entreteniment”.

El director concreta també
que “aquesta és una pel·lícula
de la qual tothom pot treure
el missatge que li vingui més
de gust, és un cant a la lli-
bertat que hem de tenir tots
per escollir el nostre propi
camí”.

Segona oportunitat
Ricardo Bofill admet que en

la seva vida ha emprès diver-
sos camins i que d’alguns no
en guarda gaire bon record.
Especialment el que el va
portar a convertir-se en un
personatge extravagant i po-
lèmic a la petita pantalla: “Ja
fa dos anys que vaig decidir
no aparèixer al tipus de pro-
grames que em van fer popu-
lar, he volgut destruir aquell
personatge que em vaig crear.
A la vida tots cometem errors
i ens mereixem segones
oportunitats”. Aquesta sego-
na oportunitat en forma de
pel·lícula admet que és el seu
últim deliri, “una exageració
del món de les drogues, una
ridiculització”.

“Haver pogut dirigir una
pel·lícula ha estat una experi-
ència màgica, era el meu
somni des que tenia 11 anys.
El cinema sempre m’ha fasci-
nat i el que he volgut és fer un
film personal, amb una part
visual molt treballada, proper
a la meva estètica, personali-
tat i manera de veure el món”.

JOSEP LOSADA

‘Atemptats contra la seva vida’ s’inclou en la programació d’un cicle dedicat a Martin Crimp

La Sala Beckett posa en escena
un elogi de la complexitat humana

Marta Monedero
BARCELONA

D
ins del cicle
dedicat al
dramaturg
britànic

Martin Crimp, la
Sala Beckett pro-
grama ‘Atemptats
contra la seva vi-
da’, un muntatge
compost de disset
petits episodis amb
què l’autor vol fer
un elogi de la com-
plexitat de les
persones.

El text, que dirigeix Juan
Carlos Martel, no té una tra-
ma en un sentit estricte.
Tampoc té un personatge
principal que aparegui en es-
cena, ja que es parla sempre
d’un personatge femení, ab-
sent, que adquireix diferents
identitats en funció de la
manipulació que fan de la
narració els set actors de la

companyia Pànnik, que co-
produeix el muntatge junta-
ment amb la Sala Beckett, on
s’exhibeix.

Aquesta protagonista mu-
tarà conceptualment en un
personatge de guió cinema-
togràfic, en una jove que pas-

sa de ser jove a ser de mitjana
edat, en una curiosa terroris-
ta, una estrella del porno,
una mare que mata la seva
filla i porta les seves restes en
dues bosses de plàstic... i
també muta en una màquina,
una televisió, un nou model

de cotxe... De tot i força.
Per posar-nos en antece-

dents, el text de Crimp naixia
el 1997 arran de l’intent de
provocar el Royal Court The-
atre, prestigiosa institució
britànica de teatre contem-
porani, que Crimp veia incli-

nar-se cada cop amb més in-
sistència cap a l’èxit de pú-
blic, en detriment de la gosa-
dia de les seves propostes te-
atrals. Una provocació cap al
sector teatral en el més pur
estil Crimp.

Noves formes i llenguatges
Traduïda per Víctor Muñoz,

Atemptats contra la seva vida és
interpretada per Salva Artese-
ro, Babou Cham, Mohammad
el Bouhali, Santi Monreal,
Neus Umbert, Elisabet Vallés i
Ruth Vilar, una companyia de
joves actors, la Pànnik, que
combrega amb la manera
d’escriure de Crimp, caracte-
ritzada per la constant recerca
de noves formes i nous llen-
guatges, i que, segons la defi-
nia ahir Toni Casares, el di-
rector de la Beckett, “en
aquesta obra esdevé una es-
criptura que adopta un aire
que recorda la de Heiner Mü-
ller, encara que no hi té res a
veure”.

Dins del mateix cicle, la
Beckett presentarà el 12 d’a-
bril una lectura dramatitzada,
dirigida per Carlota Subirós,
que està formada per una tri-
logia que conté els textos Tot el
cel blau –el seu últim text, que
ha acabat fa pocs dies– De cara
a la paret i Menys emergències. La
mateixa Subirós és l’encarre-
gada de fer-ne les traduccions.
.........................................................
‘Atemptats contra la seva vida’
● Sala Beckett
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