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més trist en la vida «després de mi-
rar-me al mirall en banyador quan 
arriba l’estiu». 
 Tot i que va avançar que no pen-
sa fer ús de la promoció, «perquè no 
m’agraden les masses i jo sí que puc 
pagar-me els 8 euros que val una en-
trada qualsevol dia de la setmana», 
Segura va assegurar que veure ci-
ne en una sala plena de gent «fa que 
s’encomani l’empatia i que riguis 
més a gust». A la vista de l’èxit d’ante-
riors convocatòries, el director i in-
tèrpret va proposar que en el futur 
se celebri una festa similar, però no-
més per a les pel·lícules espanyoles, 
o que almenys un dels tres dies de 
la convocatòria es restringeixin els 
descomptes al cel·luloide nacional. 

«AVUI NO TOCA» / Entre rialles, Lorena 
García, directora general de l’Insti-
tut de la Cinematografia i les Arts Vi-
suals (ICAA), es va comprometre a es-
tudiar la idea. El cine espanyol acos-
tuma a ser un clan ben avingut, però 
com passa en les millors famílies en 
els dinars de Nadal, no falten mai les 
puntades sota la taula. Ahir no era 
dia per a retrets, com va reconèixer 
Ramón Colom, president de la Con-
federació de productors audiovisu-
als (FAPAE): «En el cine espanyol hi 
ha dificultats, però com deia Jordi 
Pujol, avui no toca parlar d’això», va 
dir el productor català després de 
congratular-se del moment dolç que 
viu avui la cinematografia local. «Te-
nim pel·lícules molt diferents, com 
ha de ser, però totes tenen en comú 
que cada una busca el seu públic, i ai-
xò és bo», va destacar Colom. H

¿Què val més, prendre 
posicions individu-
als davant les opci-

ons cabdals o –sigui a més a més 
o en comptes de– signar manifes-
tos col·lectius? En situacions com 
la present, i més encara en els 
propers mesos, és inevitable que 
et demanin afegir el teu nom a 
una llista. Cadascú és lliure de 
fer-ho, només faltaria, i no hi ha 
cap mal. Al contrari, ben segur 
que els escriptors que opten en 
massa i en públic per la indepen-
dència amb l’argument que vo-
len «viure fora del bucle avorrit 
de l’autonomia resignada i plo-
ramiques» fan un gran bé al país. 
Tot i això...
 Com que són escriptors i no 
escombriaires, ofici digníssim 
però anònim, un raconet als di-
aris sí que l’hi troben. Per fortu-
na, i perquè sembla un fet na-
tural encara que no ho sigui, 
ningú ha destacat que es tracta 
d’escriptors en llengua catala-
na. Què passaria en l’hipotètic 
però improbable –i per ara ini-

maginable– cas que entre els sig-
nants hi hagués, no una dotze-
na, que fóra molt celebrat, sinó 
tan sols un parell o tres d’escrip-
tors en llengua castellana? Em 
refereixo als coneguts, és clar, 
perquè els insignificants dispo-
sen de la plataforma Súmate (si 
fan veure, com els assistents als 
seus actes, que no saben ni ente-
nen el català).
 Només faltaria que, segons 
el principi acció-reacció, apare-
gués un manifest d’escriptors en 
llengua castellana contra la in-
dependència o a favor de la terce-
ra via. ¿El signaria el subtilíssim 
Eduardo Mendoza, escriptor bi-
lingüe? ¿El signaria el futur No-
bel Enrique Vila-Matas? Quan tot 
això només es veia venir va decla-
rar, amb tota la ironia, que men-
tre no li prohibissin escriure en 
castellà... 
 Suposo que, com altres entre 
els de primera fila, evitaran con-
vertir-se en pastura dels diaris. 
Potser a l’espera d’un manifest 
de tots que, a les acaballes del 
procés si és que algun dia s’aca-
ba, defensi un paper vertebra-
dor per a la cultura i l’ingrés, ofi-
cial i cordial, de Catalunya en la 
gran família de la hispanitat. H

Temps de 
manifestos
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¿Firmarien contra la 
independència o per 
la tercera via Mendoza 
o Vila-Matas?

deesiDANSA PER A UN GENI

Cada vegada que un creador revi-
sita una obra l’enfocament canvia. 
Ho sap bé Víctor Ullate (Saragossa, 
1947), que, a partir d’avui fins al 2 
de novembre, presenta al teatre Po-
liorama El sur, homenatge a Enri-
que Morente, amb el seu Ballet de 
la Comunitat de Madrid. 
 La coreografia va ser estrena-
da el 2005 a Saragossa. «Avui cap 
dels ballarins originals es manté 
en l’elenc», destaca Víctor Ullate, 
feliç de l’èxit aconseguit amb la pe-
ça als Teatros del Canal de Madrid. 
«Ara, després de la mort d’Enrique 
(Morente) El Sur és més rotund, 
més radical. Té una energia dife-
rent, una altra força», explica el ve-
terà coreògraf. El final de l’especta-
cle és diferent.

Emotiu solo

Ara és el seu fill Josué Ullate qui 
acomiada el muntatge amb Que·
jío, emotiu solo que va tenir el pri-
vilegi de ballar davant el Guernica 
de Picasso l’any passat amb motiu 
del Dia Internacional de la Dansa. 
S’inspira en la melodia de Cristal·
lina fuente, del disc Enrique Moren·
te sueña la Alhambra, en què el can·
taor canta amb la seva filla Estre-
lla. «Vaig intentar concentrar en 
aquesta peça el crit esquinçat  
d’una societat massacrada, el crit 
amarg del Guernica», explica el co-
reògraf, que el va crear per al seu 
fill petit amb motiu del premi Posi-
tano de la Dansa Léonide Massine 

que Josué Ullate va rebre com a mi-
llor ballarí revelació.
 Víctor Ullate ja ha celebrat les bo-
des de plata de la seva companyia i 
ha publicat les seves memòries. Vint-
i-cinc anys al peu del canó, lluitant 
pel ballet a Espanya, són dignes de 
menció. El coreògraf ha vist moltes 
coses tant al llarg de la seva carre-
ra ja com a ballarí en la companyia 
de Maurice Béjart o en solitari, apos-
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Ullate, rendit a Morente
El coreògraf homenatja al Poliorama l’immens ‘cantaor’ amb una 
reposició «més rotunda» d’‘El sur’ nou anys després de l’estrena

 El sur, amb música inèdita d’Enri-
que Morente, va néixer fruit d’una 
trobada a Granada amb el renova-
dor del flamenc, a qui Víctor Ullate 
dedica aquest homenatge. «Moren-
te era un geni del flamenc capaç de 
cantar tant Mozart com Beethoven. 
Ens unia una amistat, una manera 
d’entendre el món, així que quan li 
vaig parlar de la idea de fer un ba-
llet amb la seva música em va obrir 
les portes de bat a bat i em va ofe-
rir gran quantitat de música inèdi-
ta», recorda el ballarí. A partir d’ella. 
Víctor Ullate va recrear una història 
d’amor, odi i mort entre una dona 
maltractada, el seu marit i l’amant 
d’ella. L’odi que segarà la vida dels 
enamorats a la Terra no impedirà 
que la seva passió perduri quan les 
seves ànimes es reuneixin en el més 
enllà.

El flamenc

Aquesta no és la primera vegada que 
Víctor Ullate se submergeix en el fla-
menc. Anteriorment va crear el pas 
a dos De Triana a Sevilla, Jaleos, inspi-
rat en una bulería, Seguirilla i El amor 
brujo. Aquesta última obra, basada 
en el flamenc simfònic de Manuel 
de Falla, es va presentar en una no-
va versió –la primera que va fer Víc-
tor Ullate es va estrenar el 1994– l’es-
tiu passat a Vichy (França). Aquest 
Nadal l’espectacle recalarà al Tea-
tro Real de Madrid, amb Estrella Mo-
rente com a solista. «Tinc la intenció 
se situar-la a l’escenari perquè inte-
ractuï amb els ballarins», avança Víc-
tor Ullate. H

tant per la dansa en un país on l’art 
no compta amb prou reconeixe-
ment. Però ell en té prou amb el re-
coneixement del públic que va om-
plir des del primer dia les funcions a 
El Canal el mes passat.
 «Crec que la gent està tan farta 
de tanta misèria i tant caos que arri-
ba un moment en què necessita veu-
re alguna cosa que li arribi per obli-
dar el dia a dia. I per fer-ho la dansa 
és única», assenyala Ullate.

33 Amor, odi i mort 8 Els tres ingredients del muntatge que arriba a Barcelona després de triomfar a Madrid.
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L’obra, amb música 
del renovador del 
flamenc, va néixer 
d’una trobada entre 
els dos artistes 

«La gent està tan 
farta que necessita 
oblidar, i, per fer-ho, 
la dansa és única», 
assegura el ballarí

J Santiago Segura és una 
màquina de generar titulars i 
provocar polèmica. Convertit en 
l’alma mater de la nova 
convocatòria de la Festa del 
cine, va aprofitar la presència 
d’importants representants de la 
indústria cinematogràfica per 
llançar un dard als exhibidors i 
compartir amb la resta de la 
professió una reflexió que farà 
parlar. Posats a rebaixar els 
costos, va invitar els propietaris 
dels cines a reduir també els 
preus de les crispetes i els 
refrescos. «Parlem de blat de 
moro, senyors, que és el que 
donen per menjar als animals als 
pobles, i de coca-cola, que és 
aigua amb colorants. No haurien 
de valer tant», va declarar.

J Arran del preu de les 
entrades, el realitzador va 
proposar que les pel·lícules 
espanyoles valguin menys 
a la taquilla que les 
superproduccions de 
Hollywood. «Però no perquè 
siguin pitjors, és una qüestió de 
pressupost», va aclarir. 
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