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A la llarga llista de joves ci-
neastes catalans que, en
els darrers anys, estan
conreant el gènere fantàs-
tic, s’hi ha d’afegir des
d’ara mateix el nom de
Carles Torrens, que ha
presentat a competició el
seu llargmetratge de de-
but Emergo, escrit i pro-
duït per Rodrigo Cortés
(Enterrat).

Emergo s’inscriu en la
tradició de pel·lícules de
terror sobre cases encan-
tades, i –com El projecte de
la bruixa de Blair i Para-
normal activity– juga amb
una notable habilitat amb
l’aparença documental i
verité que donen les imat-
ges de vídeo. La diferència
respecte a aquestes pel·lí-
cules, segons explica Tor-
rens a aquest diari, és que
“allà els actors tenien un
esquelet argumental de
disset pàgines i no funcio-
narien si s’haguessin rodat
de manera clàssica, en
canvi aquesta té un guió
que es podria haver rodat
de manera convencional”.

Torrens admet que la
història “s’inscriu en una
tradició de la qual ja hem
vist altres pel·lícules, però

està narrada amb un llen-
guatge no convencional.
Volia crear ambients amb
les textures visuals”.

L’origen d’Emergo és en
“la documentació que,
abans d’Enterrat, va fer
Rodrigo Cortés per escriu-
re amb rigor el guió de Red
lights, la pel·lícula que re-
centment ha rodat amb
Robert De Niro i Sigourney
Weaver. De tota aquesta
investigació al final n’han
sortit dues pel·lícules,
aquella i Emergo”.

Si Emergo funciona és

perquè, a banda dels en-
surts epidèrmics, té com a
rerefons sòlid una trama
de desestructuració fami-
liar: “Volia mostrar la des-
integració del pare prota-
gonista i que la pel·lícula
funcioni també com a dra-
ma.” En aquest sentit, Tor-
rens cita com a referents
“les produccions de Val
Lewton com ara La dona
pantera i Vaig caminar
amb un zombi, l’adaptació
de Henry James ¡Suspen-
se! i, fins i tot, Rebeca, d’Al-
fred Hitchcock”. ■
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Rodrigo Cortés i Carles Torrens, guionista i director, respectivament, de la pel·lícula
‘Emergo’, vista a competició en el certamen ■ SUSANNA SÁEZ / EFE

Carles Torrens
dirigeix el seu
primer llarg a
partir d’un guió
de Rodrigo
Cortés

El 1986, mentre Francis
Ford Coppola era a Canes,
el seu fill Gio va morir en
un accident en una llanxa
motora. El sentiment de
culpa ha acompanyat
sempre el director d’El pa-
drí, i la seva darrera pel·lí-
cula, Twixt –que s’ha vist
fora de competició–, té
tot l’aspecte d’un exorcis-
me personal per purgar
aquesta tragèdia.

En un moment de la se-
va carrera marcat per una
certa desorientació creati-
va –Youth without youth

no s’ha estrenat a molts
països, entre els quals el
nostre, i Tetro va ser mas-
sacrada per la crítica–,
Twixt –protagonitzada
per Val Kilmer, Elle Fan-
ning (que ha treballat amb

la seva filla Sofia a Some-
where) i Bruce Dern, i ins-
pirada en un somni seu–
es revela com l’obra d’un
creador que ja està de tor-
nada de tot i vol fer el que
li surt de les entranyes.

Si la història d’un autor
de novel·les de terror alco-
hòlic traumatitzat per la
mort de la seva filla té
molts punts de contacte
amb la biografia de Coppo-
la, la pel·lícula també té al-
guna cosa de retorn als orí-
gens d’un cineasta que va
debutar sota el guiatge de
Roger Corman amb el film
de terror de sèrie B De-
mentia 13. Twixt és un
conte oníric en la tradició
de l’american gothic que
no renuncia a l’esperit lú-
dic, per exemple en la ma-
nera d’avisar els especta-
dors que s’han de posar les
ulleres de 3D. El resultat
voreja a estones el ridícul
–Ben Chaplin fent de
Poe– però també fa gala
d’una notable capacitat
de fascinació visual. ■

L’exorcisme de Coppola
L’autor d’‘El
padrí’ evoca la
seva tragèdia
personal a ‘Twixt’

X.R.
SITGES

Val Kilmer i Elle Fanning en una escena de ‘Twixt’, el nou
film de Francis Ford Coppola ■ AMERICAN ZOETROPE

El centre cultural Unnim
de Terrassa tindrà el pri-
vilegi de ser el marc, el 27
de novembre, de l’única
actuació del prestigiós
Ballet de Teatre Bolxoi
de Bielorússia –amb gaire-
bé vuitanta anys d’histò-
ria– a Catalunya. I s’hi
presentarà per interpre-
tar La sílfide, considerada
l’obra culminant del
ballet romàntic, poc inter-
pretada i que es va estre-
nar a París l’any 1832
amb coreografia d’August
Bournonville.

L’obra és una història
d’amor entre un jove esco-
cès (James) i una sílfide,
un personatge immortal
eteri símbol de l’amor im-
possible. L’obra és un com-
pendi de passió i tragèdia, i
també hi intervé una brui-
xa amb els seus encante-
ris. El paper principal de
sílfide l’interpreta la pri-

mera ballarina, Olga
Gaiko Vladimirova, reco-
neguda artista nascuda el
1980 i que va ser accepta-
da al Bolxoi en acabar els
estudis de dansa, l’any
1997. Vladimirova, que té
una àmplia experiència,
va reconèixer ahir que li
havia costat una mica en-
trar en el paper de la sílfi-
de: “Has de transmetre
una sensació de molta
lleugeresa, com si voles-
sis”, una interpretació
que implica haver de tre-
ballar “amb unes posi-
cions de cames i braços
molt concretes”.

El Bolxoi és el plat fort
de la programació de dan-
sa de tardor del centre cul-
tural Unnim de Terrassa,
que també ofereix per ter-
cera vegada, dissabte, La
Ventafocs del Ballet Na-
cional de Cuba i, els dies 12
i 13 de novembre, l’actua-
ció de la companyia Core-
lla Ballet, l’única a l’Estat
espanyol especialitzada
en dansa clàssica, que ac-
tuarà amb coreografies de
Marius Petipa, Cristopher
Wheeldon i la bailaora se-
villana María Pagés. ■

‘La sílfide’
del Bolxoi,
a Terrassa
El prestigiós ballet
bielorús farà l’única
actuació a Catalunya
el 27 de novembre
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La ballarina Olga Gaiko Vladimirova interpretant alguns
del moviments de ‘La sílfide’, ahir a Terrassa ■ ACN
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