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Andréane Leclerc es transforma en una tortuga humana. FOTO: TRISTAN BAND
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La gent del cinema es munta cada pel·lícula!

Si sou cinèfils dels de debò, segur
que recordeu l’embolic emocional
en el qual estava ficat en Guido,
el cèlebre director de cinema amb
certa tendència a viure aventures
amb totes les dones que passaven
per la seva vida que protagonit-
zava l’extraordinària ‘8 ½’ de
Federico Fellini (després, Guido
va protagonitzar també, per cert,

un cèlebre musical de Broadway
titulat ‘Nine’, aquell que fins i tot
va arribar a representar Antonio
Banderas). Doncs bé: la seva
tendència a no resistir-se a cap
temptació que se li creués pel camí
no és res, comparada amb l’agi-
tada activitat eroticosentimental
en què viu immers Ramón Bilbao,
que també es dedica a dirigir

cinema, que acaba de trencar
taquilles amb la seva més
recent pel·lícula, i que a l’hora
d’anar-se’n al llit es reparteix
entre la seva productora (que
resulta que és també la seva
dona), la seva guionista habitual
i la seva joveneta i ambiciosa
actriu. Com podeu comprovar,
Pep Munné està disposat a

posar a prova totes les seves
armes com a seductor veterà,
en aquesta comèdia escrita
pel mateix Roberto Santiago
a qui devem films com ‘El club
de los suicidas’ i ‘El penalti más
largo del mundo’. Una comèdia
decidida a corroborar –entre
delirants escaramusses sexuals
i jocs de poder jugats en la
intimitat– aquelles paraules de
Woody Allen segons les quals
només existeixen dos tipus de

parelles: les que es separen i les
que acaben malament. ‘NUES’.
UNA COMÈDIA DE CINE. DE RO-
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No la busqueu pel Japó:
aquesta Hiroshima està si-
tuada més aviat a tocar de la
sala Apolo, un estimulant ve-
ïnatge que, sens dubte, pot
acabar creant efectes con-
tagiosos en tots dos sentits.
I no temeu res: malgrat les
connotacions del nom, aquí
no es produirà pas cap reac-
ció atòmica perillosa per a
la vostra integritat. Sí que es
produiran, en canvi, eclosi-
ons artístiques d’aquelles que
posen en perill els fonaments
de l’art convencional, perquè
sempre busquen la manera
de transgredir-lo. I és que en
aquesta nova Hiroshima que
tot just acaba d’obrir portes,
i que ocupa els 850 metres
quadrats d’una antiga fàbri-
ca d’ascensors del Poble-sec
amb la intenció d’aprofitar
cadascun d’aquests metres,
tot el que soni a creativitat
emergent i poc convencional
serà benvingut. Això, encara
que la sala aculli també, per
descomptat, artistes ja ben
coneguts en els territoris de
l’escena contemporània per la
seva capacitat d’experimen-

RAMON OLIVER

LA MODERNITAT ESCÈNICA MÉS RADICAL ES FA SEU UN ENORME ESPAI FABRIL DEL POBLE-SEC, AMB

L’OBJECTIU DE CONVERTIR-LO EN UN REFERENT INEXCUSABLE PER ALS AMANTS DE LA INNOVACIÓ

Alerta: espectacular fissió
creativa aHiroshima!

finalitats actuals. El que no
sabem és si les obres s’hauri-
en pogut accelerar si els res-
ponsables de l’espai hagues-
sin fet una consulta tècnica
als dos treballadors de la
construcció que Ernesto Co-
llado i Piero Steiner fan sortir
a la seva performance Cons-
tructivo (31/4 i 1, 7, 8, 9, 14, 15 i
16/5), que ja fa mesos que està
fent soroll, i en què els arqui-
tectes estrella no surten pre-
cisament ben parats. Parlant
d’arquitectura: les tortugues
ho tenen molt ben muntat,
perquè carreguen sempre una
casa ideal feta a la seva mida.
Precisament, la mort d’una

tortuga li inspira a Andréa-
ne Leclerc Cherepaka (26/4),
un virtuós i un punt inqui-
etant exercici de contorsio-
nisme que ja s’ha passejat per
diferents escenaris europeus.
Per no moure’ns d’aquest ma-
teix cap de setmana (la pro-
gramació de l’Hiroshima és
d’aquelles que caldrà anar
consultant com qui diu dia a
dia, perquè promet ser extre-
madament variada), mentre
el poeta Eduard Escoffet i la
banda de música electrònica
Bradien aprofiten per presen-
tar en societat l’àlbum Esca-
la (25/4), Núria Guiu ens in-
trodueix en un Portal (24/4)
en què la dansa, el vídeo i
la música es confabulen per
mostrar-nos com s’esmico-
len la identitat i el temps. I de
temps ens en faltarà, si vo-
lem seguir tot el que es cou
en una Hiroshima tan oberta
a la creativitat local com a la
que arriba de fora.

tació i ruptura. Tal com diu
Gaston Core, el director ar-
tístic del nou espai, del que es
tracta és de superar d’una ve-
gada per totes l’aturada pro-
vocada pels sis anys de crisi
i de donar una bona empen-
ta al panorama cultural bar-
celoní. I això, programant
propostes que, més enllà

d’aquest caràcter trencador
ja apuntat, no es marquen
cap altra mena de límit: el te-
atre físic, la performance, el
circ, el cabaret i tot el que us
pugui venir al cap relacionat
amb les arts escèniques, té
cabuda en aquest viver artís-
tic que, si fem cas als respon-
sables del projecte, es postula

com un espai alternatiu a tots
els ja existents. També la mú-
sica, per descomptat, tindrà
aquí el seu bon protagonisme.
De fet, a partir del 2016, la
programació de la polivalent
La [2] estarà bàsicament de-
dicada a unes actuacions en
directe que, en qualsevol cas,
ara s’escolaran ja als altres
dos grans espais d’aquest ma-
crorecinte. De moment, la sa-
la Negra (amb capacitat per a
130 persones distribuïdes per
unes grades que s’adapten a
totes les circumstàncies), que
acull propostes teatrals, pa-
rateatrals i coreogràfiques, ja
funciona a velocitat de cre-
uer. I el bar restaurant en què
es pot reposar forces quan els
creadors agosarats et deixen
exhausts ha començat tam-
bé a obrir portes de dimecres
a diumenge entre les 6 de la
tarda i l’hora en què Hiroshi-
ma abaixa la persiana, un cop
acabades totes les actuacions.
Dos anys ha costat, adequar

la fàbrica a les seves creatives
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