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Portavella envoltat per Laia Mora, Lilith le Monde, Marta
Alert, Lady Molino, Aina Torné i Amador Rojas, a El Molino

Barcelona

Treviño, Puri Arraut i Xavier Trias

Bon coneixedor de com funcio-
na la indústria del cinema, Cu-
sack va saber aprofitar el bonmo-
ment que va generar la seva parti-
cipació a 2012, la superproducció
apocalíptica de Roland Emme-

rich que no va aconseguir conver-
tir-se en el film taquiller que s’es-
perava. Però va ser la seva partici-
pació en una pel·lícula indepen-
dent que també va produir i que
sí que va connectar amb l’audièn-

cia, Jacuzzi al passat, la que el va
ajudar a posar en marxa diversos
projectes personals i a aconse-
guir papers protagonistes en
films prestigiosos. Encara que no
se’l veu a les pantalles des de fa
dos anys, l’actor prolífic ha con-
clòs vuit pel·lícules molt diverses
que esperen l’estrena.
Avui arriba a les cartelleres

nord-americanes The raven, que
amb el títol El enigma del cuervo
s’estrenarà a Espanya el 15 de
juny. El film, que ha dirigit Ja-
mes McTeigue (V de vendetta),
presenta Cusack –que va perdre
11 quilos per al paper– com a Ed-
gar Allan Poe, en una història
que no pretén ser una biografia
sinó combinar elements dels
seus textos amb abundant ficció.
En la història, un assassí en sèrie
comet crims basant-se en els con-

tes i poemes de Poe, per la qual
cosa un detectiu encarnat per Lu-
ke Evans recorrerà al controver-
tit autor per demanar-li que l’aju-
di a atrapar-lo. Encara que al
principi la seva resposta és tèbia,
quan la seva promesa (Alice Eve)
es converteix en la pròxima vícti-
ma potencial, decideix lliurar-se
en cos i ànima a la missió. Per
més que la proposta pugui sem-
blar summament comercial, va
ser el mateix Cusack qui va posar
enmarxa el projecte, i va aconse-
guir els diners de forma indepen-
dent, per després vendre’l men-
tre s’estava rodant a la distribuï-
doraRelativity, delmultimiliona-
ri Ryan Kavanaugh.
Els propers dies, Cusack mar-

xarà a Canes on presentarà The
paperboy, el film de Lee Daniels
que alguna vegada havia planifi-
cat dirigir-lo Pedro Almodóvar i
en què interpreta un presidiari
que ha estat condemnat a mort.
Al desembre serà el torn d’estre-
narThe frozen ground, en què l’as-
sassí en sèrie és ell. Més incerta
és la sort de No somos animales,
el film d’Alejandro Agresti que
va rodar a Buenos Aires, i en el
qual comparteix crèdit de guio-
nista amb el realitzador argentí.c

E ls qui recordin l’esbo-
jarrada Jess Love l’any
passat a ElMolino des-
estructurant el concep-

te burlesque amb caigudes al
terra i cops per tot arreu, abi-
llada només per diverses ras-
telleres de collarets de perles,
tindran oportunitat de veure-
la de nou –en una paròdia en
la qual ella comença sent Fred-
dyMercury i acaba en una sor-
presa que ningú no vol re-
velar–, a la segona edició del
Burlesque Festival by El Mo-
lino, que se celebrarà del 9 al
13 de maig.
Ella serà una de les estrelles

de l’especialitat en unamostra
que ja és un clàssic a l’escenari
del Paral·lel, que forma part
dels 28 festivals internacio-
nals que circulen per tot el
món, i que és el primer d’Es-
panya.
Mariajé García, com Lilith

le Monde, interpretarà la per-
versió del burlesque de toca-
dor;Marta Alert aporta el ves-
sant còmic; Vanessa García,
Lady Molino, afegeix lletra i
música a la seva cabaretera
aportació, mentre que Aina
Torné es converteix en hero-
ïna de còmic, i Laia Mora fa
seu el celebèrrim número de
la camisa que va fer de Christa
Leem un mite.
Per la seva part, Amador

Rojas afegeix la puresa del seu
art flamenc a una participació
especial, amb l’única música
de les seves palmes i taloneig
mentre la roba cau del seu cos
per mostrar-lo al natural amb
les reserves púdiques del bur-
lesque que sempre deixa una
part per descobrir. A aquests

artistes els acompanyarà l’or-
questra i el ballet fix de la casa
com a complements de luxe.
Chrys Columbine, que es

despulla sense moure’s del
piano en el qual interpreta
Chopin, Miss Banbury Cross,
la Monroe de l’especialitat, i
Aurélie Bernard, reina de
l’acrobàcia burlesque, confor-
men, al costat de Jess Love,
l’aportació estrangera, una de
les millors seleccions del pa-
norama mundial del gènere.
La direcció de l’espectacle

la porta Josep Maria Porta-
vella i Pallàs, el treball del
qual va aixecar el primer teló
d’El Molino el seu primer any
de la nova singladura. Líder
de The Chanclettes, torna

ambells a l’escena ambunape-
tita creació que barreja l’estil
que els ha fet cèlebres amb les
pautes que marca el gènere.
Andreu Cayuela, Josep Coll,
GasparRamón i elmateix Por-
tavella seran reines unes nits
especials que tindran festa pre-
àmbul després de la primera
funció, dimecres a Carpe Di-
em, i la de clausura a la Fàbri-
ca Moritz, amb un extracte
del xou.
Del 9 al 13 de maig en fun-

cions úniques dimecres i di-
jous, dobles divendres i dissab-
te i l’especial de diumenge a la
tarda configuren aquesta aven-
tura ambquè el burlesque pro-
varà de superar l’èxit de l’any
passat.c
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JohnCusack

ERNESTO PAZ

Debuten The
Chanclettes en
l’especialitat; Jess
Love i Lady Molino,
entre les estrelles

ALBERT VENTOSA

TheWeddingFashionNight
tanca ambèxit depúblic
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En els dos anys que
fa que està allunyat
de les pantalles,
ha conclòs
vuit pel·lícules

JOSEP SANDOVAL

Més de 2.200 assistents, un
20 per cent més que a l’edi-

ció anterior, han visitat TheWed-
ding Fashion Night. Es tracta
d’un aparador de les últimes ten-
dències nupcials que va tenir lloc
al Museu Europeu d’Art Modern
de Barcelona dimecres i dijous.
En aquesta edició, el lema ha

estat Spring&Co, i hi han partici-
pat les següents firmes: Le Xef
(càtering), Soundworks (músi-
ca), Alberto Ballvé (fotografia),
Ensu (vídeo), Gang & the Wool
(decoració floral), El Tocador de

la Novia (accessoris), Otaduy
(vestits), Pia Amat (joies orgàni-
ques), Angie Fernández (papere-
ria), Options (material d’esdeve-
niments), Petit Plaisir (detalls),
Can Ribas (restaurant), Viajes
Origen, JC Apotecari (bellesa),
La Boda de Olivia (portal en lí-
nia), PlanBE (organització),
D.Mar (perruqueria) i Tailor4-
less (vestits d’home).
Les pròximes cites de The

Wedding Fashion Night seran a
l’octubre a Madrid i al novembre
a Sevilla. / Redacció

Sheena Easton, cantant 53
Martín Berasategui, cuiner 52
Ernesto Zedillo, expres. de Mèxic 61
Isaac Cuenca, futbolista 21

cuervo’, en què interpretaEdgarAllanPoe

Actualitat. John Cusack i Alicia Eve, en una escena del film El enigma del cuervo –títol basat en un
poema de Poe–, que s’estrena avui als EUA. A dalt, l’actor amb la seva estrella al Passeig de la Fama

Elburlesque
s’instal·ladenou
aElMolino


