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Altres mons màgics
3L’onírica coreografia israeliana ‘Bombyx Mori’  arriba al Grec

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

La màgia coreogràfica i 
teatral de la companyia 
israeliana d’Inbal Pinto 
& Avshalom Pollack arri-

ba per primera vegada a Barcelona 
amb el seu últim espectacle, Bombyx 
Mori (cuc de seda en llatí), que es pre-
senta avui i demà al Teatre Lliure. 
Poc en van voler revelar els creadors 
d’una proposta onírica i polisèmica 
que convida el públic a entrar en 
universos paral·lels i deixar-se em-
portar. «Donem possibilitats a l’es-
pectador perquè pugui treure les se-
ves pròpies idees, no volem forçar-
los», van explicar els creadors.
 Sobre l’escenari, els personatges 
van teixint, com els cucs del títol, 

DANSA CONTEMPORÀNIA 

xarxes de fils amb les quals constru-
iran casa seva. Apareixen i desapa-
reixen per les escletxes d’un mur ne-
gre, com tot el fosc escenari, mentre 
els vigila el Rei dels Pallassos, una es-
pècie d’Ubú Rei.
 El llenguatge de la pantomima es 
fon amb el de la dansa en una explo-
ració dels racons més ocults de l’àni-
ma humana. L’acció, en un treball 
molt físic i precís, va acompanyada 
d’una variada partitura que inclou 
des del violinista Heinrich Ignaz 
Franz von Biber i Bach, a Art Tatum 
o Jonathan Bepler. «És una combina-
ció estranya de música però funcio-
na», diu Pollack.  
 Presenten un món singular, paral-
lel, capaç de traspassar la realitat i 
en el qual hi ha moltes transformaci-
ons. «És una barreja d’elements amb 
moltes capes i molts sentits. Sobre 
un escenari minimalista creem vi-
da, una cosa salvatge i màgica», va 
afegir el director d’una companyia 
que s’ha consagrat amb la construc-
ció d’un imaginari màgic, misteriós 
i sorprenent. H33 Una imatge de ‘Bombyx Mori’, d’Inbal Pinto i Avshalom Pollack.

GADY DAGON

‘Tengo ganas 
de ti’ rebenta 
la taquilla en 
temps rècord
3La pel·lícula també arrasa a Rússia, 
amb una estrena espectacular

OLGA PEREDA
 MADRID

T
engo ganas de ti no només es-
tà arrasant a la taquilla, si-
nó que ho està fent en un 
temps rècord. Protagonit-

zada per Mario Casas, Clara Lago i 
María Valverde, la pel·lícula ja ha es-
tat vista per 1.571.985 espectadors a 
Espanya des que es va estrenar, el 22 
de juny. En només 22 dies, aquesta 
història d’amor juvenil ja ha aconse-
guit pràcticament el mateix nom-
bre d’espectadors en cines que la se-
va antecessora: Tres metros sobre el cie-
lo. «Hem superat les expectatives», va 
admetre ahir, pletòric, el director de 
les dues cintes, Fernando González 
Molina (Fuga de cerebros).
 Defensor a ultrança del cine que 
entreté, el realitzador va admetre 
que el secret de l’èxit de Tengo ganas 
de ti, una història «explicada de ma-
nera honesta», és que aconsegueix 
que els espectadors s’emocionin i 

disfrutin. «La pel·lícula no només és 
Mario Casas. És important fer que la 
gent s’oblidi de tanta crisi i de tant 
problema», va afegir González Moli-
na, que va confirmar que malgrat 
l’èxit a la taquilla de les seves pel-
lícules el seu projecte següent no se-
rà un melodrama adolescent.

A MÈXIC, A L’AGOST / L’èxit de taquilla 
de Tengo ganas de ti va més enllà d’Es-
panya. A Rússia, on es va estrenar 
tan ràpidament per combatre la pi-
rateria a internet, va recaptar el pri-
mer cap de setmana 2,5 milions de 
dòlars (uns 2 milions d’euros). Aques-
tes dades han animat els distribuï-
dors a augmentar-ne de 140 a 240 el 
nombre de còpies. A l’agost, la pel-
lícula també aterrarà a altres països. 
Com Mèxic, on el DVD de l’anterior 
entrega, Tres metros sobre el cielo, ocu-
pa la primera posició a la llista dels 
més venuts. 
 Les dues pel·lícules estan basades 

èxIT CINEMATOGRÀfIC DE L’ESTIu

en novel·les del supervendes italià Fe-
derico Moccia, admirador de les versi-
ons cinematogràfiques realitzades 
per González Molina. ¿Hi haurà una 
tercera pel·lícula? «Moccia no té més 
novel·les sobre aquests personatges. 
Però si escrivís un tercer llibre, el por-
taríem segur a la gran pantalla», va ex-
plicar Francisco Ramos, productor de 
Zeta Audiovisual per a qui l’èxit de 
Tengo ganas de ti radica en el seu potent 
disseny de producció («hem tingut cu-
ra de fins a l’últim detall»), així com en 
el fet de ser una cinta sensual amb un 
punt de morbo. «A més de tot això, és  
divertida de veure», resumeix el pro-
ductor, que ara està ficat de ple en un 
altre rodatge: la versió cinematogràfi-
ca de Zipi i Zape, dirigida per Oskar 
Santos (El mal ajeno) amb imatge real i 
no amb animació. H

33 Mario Casas i Clara Lago, en un fotograma de ‘Tengo ganas de ti’.
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El Conca
dóna el Premi 
Nacional de 
cine a Isaki 
Lacuesta

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Isaki Lacuesta (cine), Àngels Ribé 
(arts visuals), Enric Satué (dis-
seny), Josep Bunyesc (arquitectu-
ra), Carme Solé Vendrell (còmic) i 
Franc Aleu (audiovisual) van ser  
distingits ahir amb els Premis Na-
cionals de Cultura, que atorga ca-
da any el Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts (Conca).
 A Lacuesta se’l reconeix per la 
seva «nova forma d’entendre el 
documental, amb El quadern de 
fang». En aquest film, mostra la 
forma de treballar del pintor Mi-
quel Barceló al seu taller de Mali i 
la gènesi ritual de l’acció Pas doble, 
representada a Gogolí (Mali).
 De Satué, que va publicar el 
2011 Cròniques de disseny amb gust 
de menta, vainilla o xocolata, se’n 
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destaca l’aportació a la «reflexió 
sobre l’entorn i la praxi professio-
nal i la cultura de la imatge». Ribé 
ha estat distingida per la seva con-
tribució a l’«art conceptual català 
dels 70» i la seva exposició En el la-
berint, al Macba.

POLÈMICA EN CÒMIC / El Nacional de 
Còmic va ser per a Carme Solé 
Vendrell per les il·lustracions de 
La croada dels nens, poema èpic de 
Brecht sobre l’èxode dels orfes a 
l’Europa de la segona guerra 
mundial. La concessió va generar 
polèmica ja que Carles Santama-
ria, secretari general de Ficomic, 
va emetre una nota en què afirma 
que el Conca es va equivocar de 
mitjà. «Aquest magnífic llibre 
hauria de ser guanyador d’un Pre-
mi Nacional d’Il·lustració».
 A Aleu se’l reconeix per la seva 
escenografia videogràfica d’obres 
de La Fura, com Le Grand Macabre 
o Turandot, mentre que de Bu-
nyesc, que ha sobresortit en cons-
truccions tradicionals del Piri-
neu, s’ha valorat el seu «esperit 
emprenedor i innovador en cons-
truccions sostenibles». H

33 El cineasta Isaki Lacuesta.


