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«Tenia ganes
d’un guió
sense herois»
L’HOME MÉS BUSCAT 3 MADRID, 1977 3 VA PARTICIPAR A ‘AL SALIR
DE CLASE’ 3 LES FANS LI SURTEN DE SOTA LES PEDRES

CRISTINA FENÉS
SADA (LA CORUNYA)

Hugo Silva ActorR ÍDOL TELEVISIU

«Estic complint
el meu somni,
però és difícil viure
amb la popularitat»

‘‘

Hugo Silva i Carmelo Gómez han acabat el rodatge d’Agallas, l’opera prima dels realitzadors de televisió
Samuel Martín i Andrés Luque. El thriller, amanit amb cops d’intenció gallega, explica com Sebas (Hugo
Silva) es fica en una banda de narcos encapçalada per Regueiras (Carmelo Gómez). El film compta, a
més, amb les interpretacions de Mabel Rivera i Celso Bugallo (Mar adentro).

«El cine
espanyol
està pidolant»
ENERGIA EMBOLCALLADORA 3 SAHAGÚN DE CAMPOS (LLEÓ), 1962 3
ELS SEUS PARES EREN AGRICULTORS 3 AFICIONAT AL BUSSEIG

C. F.
SADA (LA CORUNYA)

Carmelo Gómez ActorR ÉS ‘EL DOLENT’

–¿Qui és Sebas, el seu personatge
a la pel.lícula Agallas?
–És un supervivent. Acaba de sortir
de la presó i, buscant-se la vida, arri-
ba a Galícia, on es fica en aquesta
família de narcos encapçalada per
Regueiras (Carmelo Gómez). El film
retrata la diferència entre les agallas,
les ganes d’aconseguir-ho tot de Se-
bas, i la desconfiança, el cansament,
de Regueiras, que vol viure tranquil
perquè té diners de sobra.

–Treballa a les ordres de dos direc-
tors principiants.
–I és meravellós. Tenen molta expe-
riència a la televisió i un guió del
qual estan traient molt partit.

–Vostè també ve de la tele.
–Havia fet cine, televisió i teatre,
però tenia ganes de trobar un guió
així, sense herois, en què els perso-
natges no han d’agradar a ningú i
només són supervivents.

–I comparteix cartell amb alguns
pesos pesants del cine espanyol.
–Sí. És meravellós veure la professio-
nalitat amb què treballen Carmelo,
Celso Bugallo, Mabel Rivera, Carlos
Sante... Et sents molt acompanyat.

–El seu paper a Los hombres de Pa-
co ha sigut una bomba.
–La tele fa que et conegui més gent,
que entris al mercat i et comencin a
arribar papers interessants. Estic
complint el meu somni, dedicar-me
a això, però després és difícil viure
amb la popularitat, perquè és una
cosa que tu no controles.

–Pel que fa a la premsa rosa...
–Mai li he explicat la meva vi-
da a ningú, perquè em dedico
a una altra cosa, però tant és:
et cacen, et fan fotos, es-
criuen el que els dóna la ga-
na i després ho venen. Ho in-
tento portar amb paciència,
però em molesta que algú

amb molt pocs escrúpols fotografiï
la meva vida, les meves misèries i
la meva intimitat. Hi ha gent que
vendria un familiar molt pròxim, i
hi ha gent, com jo, que amb la seva
feina no fa mal a ningú. Aquesta és
la diferència.

–¿El cine espanyol està en crisi?
–Sí, però de tant en tant hi ha al-
gun film molt bo. El cine no és un
negoci, és cultura, i quan el mirem
i el defensem com a tal hi haurà
coses interessants i la taquilla fun-
cionarà. El que necessitem és fer
art, no vendre xurros. H

–¿Què és el que més l’ha atret del
seu personatge?
–La seva irreductible maldat. És un
home que com a pàtria té el robato-
ri, l’extorsió i el crim; l’àlter ego de
gairebé tots nosaltres. Mai havia fet
un personatge així, i estic fascinat.

–És estrany veure’l com el dolent.
–Sempre volem veure el bo que llui-
ta pels ideals... I n’estic fart, perquè
tothom parla amb ràbia dels do-
lents, però els vota, i fins i tot molts
somien ser-ho. I si tiro endavant el

personatge és perquè hi ha alguna
cosa que entenc. Lidero una asso-
ciació de veïns, enmig d’aquesta
bogeria immobiliària, i m’enfronto
a personatges indesitjables que
t’amenacen en privat. I hi ha gent
que pateix això cada dia.

–I a Galícia...
–Potser el caciquisme hi és més ob-
vi, però en aquest país està instau-
rat com a mentalitat, i també està
votat. I no només pels gallecs, sinó
per tothom. Aquest any no s’han
cremat muntanyes, probablement
perquè ja no interessa tenir ter-
reny per construir. En aquest sen-
tit, ¡benvinguda sigui la crisi!

–¿Per triomfar com a actor s’ha
d’emigrar?
–Sí. Aquest és un país amb com-
plex d’inferioritat, i triomfar fora
és la bomba. Després vénen aquí i
els coronem, però fins llavors no
eren ningú. Bardem ja havia fet
grans treballs aquí, potser millors,
però ¿qui s’atreveix a dir-ho?

–¿Vostè se n’aniria?
–No. M’agrada la meva terra, la
gent, el barri, i bussejar. I jo només
puc treballar en l’idioma en què
somio. A més, ja no tinc edat.

–I no deixa de participar en opere
prime.
–¡És que aquesta és la realitat del
cine espanyol! Qui no és un nou
realitzador no rep subvenció i no

fa la pel.lícula. Fixi-s’hi: hi ha
pocs films de directors que ja

faci temps que hi són.

–El cine espanyol està...
–...pidolant. Ha de demanar
subvencions a no sé quina te-
levisió, que selecciona el que
és comercial. I això és contra-
produent, perquè qualsevol
esdeveniment artístic ha de
partir d’una situació de lli-

bertat. Si no, no hi ha crea-
tivitat. H

«No me n’aniria als
EUA. Jo només puc
treballar en l’idioma
en què somio»

‘‘

rònicac

La dansa viatja
pel cosmos
i el temps

MARTA FERGUT
GIRONA

El coreògraf Sidi Larbi
Cherkaoui va estrenar a
Temporada Alta ‘Origine’

Cants místics
i àrabs embolcallen
una obra sobre les
diferents cultures

Sidi Larbi Cherkaoui, un presti-
giós coreògraf i ballarí belga
d’origen marroquí, prossegueix
la seva particular croada idealista
per la igualtat dels individus, les
cultures i els mitjans d’expressió.
A Sutra, estrenada al Grec, ens va
deixar un exquisit agermana-
ment entre la dansa contem-
porània i les arts marcials dels
monjos de Shaolin. Dissabte, en
l’estrena a Espanya del seu últim
muntatge, Origine, al festival Tem-
porada Alta, va estendre la visió
humanista a tot el planeta. Als
quatre punts cardinals per
abraçar, a través de la barreja de
cossos i músiques, les relacions
entre nord, sud, est i oest, repre-
sentats per quatre ballarins: un
japonès (Kazutomi Kozuki), un
sud-africà (Shawn Mothupi), una
californiana (Daisy Phillips) i una
islandesa (Valgerdur Rúnarsdót-
tir). Quatre extrems geogràfics,
racials, culturals... però intercan-
viables, i reductibles a un mateix
origen –l’home i la dona pre-

històrics–. A partir d’aquí, Cher-
kaoui explora la identitat, la con-
tinuïtat entre el passat i el pre-
sent, la soledat...

Un panell dividit en quatre
pantalles –els habitacles dels ba-
llarins– domina l’escenari on els
intèrprets es creuen i representen
la robòtica japonesa, el consumis-
me, la immigració africana... Tot
sota el refinat embolcall de la
música en directe de l’Ensemble
Sarband, un altre exemple de
mestissatge que, liderada per la
líbia Fadia Tomb El-Hage i la sue-
ca Miriam Andersen, ens retro-
treu a l’edat mitjana, als cants
místics i cançons tradicionals es-
candinaves i orientals.

Entre els ballarins va destacar
Kozuki, que, a més de brillar com
a androide, en una notable esce-
na es transforma en multitud
d’objectes (para-sol, cigarret, ren-
tadora...) al servei de la dona ame-
ricana. El generós públic del Tea-
tre Municipal de Girona va acollir
el muntatge entre grans aplaudi-
ments, tot i que alguns van sor-
tir-ne una mica desorientats. H


