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‘Ahora o nunca’ viatjarà a Mont-real
3 El film, dirigit per Maria Ripoll, participarà en el prestigiós festival canadenc

BEATRIZ MARTÍNEZ
MADRID

Ahora o nunca continua el seu èxit 
imparable. Han transcorregut gai-
rebé quatre setmanes des de la se-
va estrena i encara es manté estable 
en el rànquing de les tres pel·lícules 
més vistes, fins a arribar a superar 
els 900.000 espectadors. Unes dades 
que la situen com la pel·lícula espa-
nyola més taquillera de la tempora-
da, i això malgrat l’entrada a la car-
tellera d’èxits de públic americans 
com Jurassic World o els Els minions. 
 Ara, a més d’aquest triomf comer-
cial, s’ha d’afegir una nova bona no-
tícia, la seva participació en el prò-

xim Festival de Mont-real per al qual 
ha sigut seleccionada dins de la sec-
ció Focus. «Per a nosaltres és molt 
important que Ahora o nunca hagi si-
gut escollida a Mont-real, perquè el 
gènere de la comèdia no acostuma 
a ser reconegut dins del circuit dels 
festivals. Em sento molt feliç al saber 
que el meu treball pot ser valorat en 
altres àmbits i nivells cinematogrà-
fics», explica Maria Ripoll, directora 
de la pel·lícula. 
 No és la primera vegada que 
Ripoll està present dins d’aquest cer-
tamen canadenc de reconegut pres-
tigi, que tindrà lloc del 27 d’agost al 
7 de setembre. Ja ho va fer amb Llu-

UNA COMÈDIA D’ÈXIT via en los zapatos (1998), comèdia ro-
màntica rodada en anglès i amb una 
Penélope Cruz quan encara no s’ha-
via convertit en estrella, i més tard 
amb Rastres de sàndal (2014), protago-
nitzada per Aina Clotet. Amb aquest 
treball va aconseguir el premi del 
públic.

«FETA PER DISFRUTAR» / «És una comè-
dia amb molts ingredients del nos-
tre país, és veritat, però espero que 
pugui ser entesa a la perfecció pel 
públic internacional», continua 
Ripoll. «Crec que és una pel·lícula fe-
ta per disfrutar, que transpira veri-
tat i l’empatia que es genera amb els 
actors i la història és capaç de tren-
car tot tipus de barreres culturals». 
 La cineasta es troba feliç amb les 
mostres d’afecte que ha rebut en l’úl-
tim mes per part dels espectadors. 
«Els comentaris han sigut molt cà-
lids, la gent surt agraïda del cinema. 
I tal com estan les coses, això és el 
més important. Em recorda per què 
segueixo fent cine». H33 Dani Rovira, protagonista d’‘Ahora o nunca’, en una escena del film.

RETORN D’UNA FORMACIÓ MÍTICA

33 ‘Bolero’, peça que s’ha convertit en un clàssic del segle XX.

iCHKOLNIK

orge Donn, ballarí fetitxe de Béjart 
mort el 1992. Donn havia sigut una 
gran inspiració per a Roman. «Donn 
tenia magnetisme, era capaç d’ar-
ribar al públic fins i tot en espais 
enormes», recorda. «La persona-
litat d’un ballarí necessita temps 
per desenvolupar-se, igual que el 
seu cos. Alguns la tenen molt mar-
cada. A d’altres se’ls ha d’ajudar a 
descobrir-la. El meu treball consis-
teix a formar-los perquè sàpiguen 
triar el seu camí, perquè s’alliberin 
i pugui emergir el que porten dins». 
I afegeix: «Cada artista és únic a la 
seva manera». H

El revolucionari coreògraf Maurice 
Béjart va morir el 2007 però el seu 
esperit segueix viu. La seva compa-
nyia, que des que va morir lidera 
Gil Roman, inaugura aquesta nit 
el Festival Castell de Peralada. Avui 
i demà interpretaran dos progra-
mes i en tots dos figura Bolero. Estre-
nada el 1961 aquesta coreografia 
amb música de Ravel ja és un clàs-
sic del segle XX, que aquesta vega-
da protagonitzarà la ballarina ca-
talana Elisabet Ros. 
 «De tots els consells de Béjart 
el més simbòlic per a mi és: ‘No mi-
ris enrere, avança’», comenta Ro-
man, que agraeix el vent que bufa a 
Peralada aquests dies d’asfixiant ca-
lor. Encara que per a uns continuar 
amb les creacions del mestre és un 
sacrilegi, el públic agraeix poder 
seguir disfrutant d’un estil que va 
marcar el segle XX. Gil Roman, que 
va entrar a la companyia com a ba-
llarí el 1979 i que en els últims anys 
de Béjart va compartir amb ell res-
ponsabilitats en la direcció, inten-
ta ser respectuós amb l’herència 
del mestre sense hipotecar el seu 
futur. «Com tot, en la dansa, el mo-
viment i els ballarins evolucionen. 
No es pot ballar igual ara que fa 20 
anys», argumenta Roman encan-
tat d’estar de tornada a Peralada, 
on la companyia ha actuat en di-
verses ocasions. «Però moltes vega-
des, quan tinc dubtes penso: ¿què 
faria ell [Béjart] al meu lloc?».
 El gran protagonisme femení és 
un dels aspectes que més ha canvi-
at amb Roman. «Hi ha més equitat. 
Abans, malgrat que hi havia dones a 

na amb música de Satie, i Trois dan-
ses pour Tony, dedicada a Tony Fabre, 
exballarí de la companyia i de la Com-
pañía Nacional de Danza de Nacho 
Duato mort als 49 anys–. També pre-
sentaran Histoire d’eux, de Fabre. De-
mà, en lloc de la Suite barocco, oferi-
ran Sept danses grecques. «Aquests 
programes permetran descobrir 
l’evolució de la companyia i dels ba-
llarins. M’interessa mostrar les di-
ferents facetes dels intèrprets i del 
repertori, amb clàssics bejartians i 
obres d’avui». 
  Fa dos anys va remuntar un pro-
grama Mahler en homenatge a Ge-

MARTA CERVERA
BARCELONA

Béjart Ballet, dansa eterna
La cèlebre companyia que dirigeix Gil Roman obre el Festival de Peralada H La ballarina 
catalana Elisabet Ros participa a ‘Bolero’, obra clàssica del repertori amb música de Ravel 

la companyia, sempre van tenir més 
pes els homes. Jo he preferit equili-
brar-ho», explica. «Aquesta presèn-
cia femenina més gran no passa no-
més a les meves peces, sinó també a 
la resta del repertori», afegeix.

Doble programa

A Peralada el doble programa comp-
ta amb «obres lleugeres, amb una 
determinada atmosfera, ideals per 
fer a l’aire lliure». Avui ballaran du-
es peces molt diferents de Béjart  
–Suite barocco i Bolero–; dues de Roman  
–Impromptu pour Peralada, una estre-

Pasión Vega 
canta avui  
al Liceu i 
Charo Reina, 
a Barts

LUIS TROQUEL 
BARCELONA

Curiosa coincidència la d’aquesta 
nit a Barcelona. Si són poques les ci-
tes copleres que habitualment acull 
la ciutat, avui la doble oferta se so-
lapa. Dues dames de la copla a gran 
orquestra, brindant els seus respec-
tius concerts a figures eternes ja des-
aparegudes. No obstant, les simili-
tuds s’acaben aquí, perquè pocs es-
pectacles amb tantes coses en comú 
tenen alhora tantes diferències. Du-
es maneres radicalment diferents 
d’entendre el gènere.   
 Pasión Vega al Liceu, a les 21.30, 
i mitja hora abans Charo Reina, a la 
sala Barts. A 10 minuts caminant  i 
a anys llum de distància estilística. 
Pertanyen a generacions i escoles di-
ferents. Precisament, Pasión Vega va 
sorprendre als seus inicis per reme-
tre a altres maneres que no tenien 
res a veure amb les de la tia de Charo, 
Juanita Reina, i altres influents insti-
tucions sevillanes. 
 Durant la transició, Charo es dei-
xava estimar per la ultradreta, men-
tre que Pasión Vega naixia en una 
família progre que escoltava discos 
de cantautors. Avui rendeix tribut 
a Carlos Cano. Pasión por Cano es ti-
tula el disc, amb producció i orques-
tració de Fernando Velázquez (au-
tor de les bandes sonores de Lo im-
posible i Ocho apellidos vascos) i amb el 
qual ha omplert dues vegades el Te-
atre Real. Charo Reina rendirà ho-
menatge a la seva tia i també a Anto-
nio Machín. Boleros y coplas, es titula 
l’espectacle. Amb els emergents Ro-
sa Marín i Frank Sánchez com a con-
vidats. H
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