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DANSA
La trilogia de
Kieslowski inspira
un espectacle
Azul, Blanco i Rojo, la trilogia
cinematogràfica del realitza-
dor polonès Krzysztof Kies-
lowski, ha inspirat un dels es-
pectacles que formen part
d’un cicle de dansa i teatre
físic, organitzat pel Teatre
Tantarantana, que comença
avui i s’allargarà fins al 4 de
març. Bailando con Kieslowski
és el títol d’aquest muntatge
del Grupo Mirando Ajeno, que
es podrà veure els dies 22 i 23
de febrer. Altres ballarins i co-
reògrafs que participen en el
cicle són Las Santas (que es-
trenen avui), Erre que Erre,
Malqueridas, Víctor Zambra-
na, Marta Galán, Cláudia Dias i
la companyia La Taimada.

CINEMA
Calvo avisa que la
nova llei del cinema
no agradarà a tothom
La ministra de Cultura espa-
nyola, Carmen Calvo, va afir-
mar ahir que la nova llei del ci-
nema no satisfarà tot el sector
audiovisual però que servirà
per equilibrar els diferents in-
teressos. La ministra va desta-
car que “tots han de cedir”, ja
que els diferents sectors que-
daran contents “mitjana-
ment”. Va afegir que el govern
central s’hi juga molt amb
aquesta llei. Calvo va avançar
que la norma no presenta
grans canvis respecte a les
bases presentades el passat 28
de desembre, però que sí que
hi ha ajustaments. L’objectiu
de la llei és trobar un equilibri
que reforci el bon cinema i que
estabilitzi la indústria.

Espectacles
enbreu

rada similar a la que circula
per aquestes clavegueres:
pensament masclista, ob-
sessió pel sexe i apoteosi de
la vexació femenina. Això és
el que es respira en una po-
sada en escena sense mati-
sos ni subtileses. L’estil de
Bieito es basa en la taca que
fa burots i que no perfila,
amb resultats poc acurats
que impedeixen el gaudi a
tots els que no compartim
les seves dèries. Bieito clava
cop de puny a la melsa del
públic no tant per produir
una reacció que l’arrenqui
de la passivitat de la butaca,
sinó perquè li agrada la

A
questa vegada hem
d’agrair a Bieito que no
es dediqui a patejar

Shakespeare o Ibsen, i que
baixi als inferns de la depra-
vació occidental de la mà
d’una ànima bessona com
és Michel Houellebecq, un
tàndem controvertit amb
deliris de grandesa. Ara ja
ha trobat sabata de son peu:
de fet gasten el mateix nú-
mero i comparteixen gust i
aficions. Per això no li ha
calgut introduir estridènci-
es innecessàries i Platafor-
ma és un espectacle més as-
sossegat que Peer Gynt, bé
que amb idèntica estètica.
Bieito és un gran director
de recepta única: la provo-
cació. Aquest ingredient sol
caure en la gratuïtat per-
què eleva a element princi-
pal de l’espectacle allò que
suposadament combat. Si
es vol qüestionar la que ell
anomena “moral de coca-
cola”, ¿cal empastifar l’es-
pectacle amb tones del pro-
ducte denigrat?

Plataforma pren el pols a
la depredadora civilització
europea i el podrit sistema
capitalista que la sosté, diag-
nostica la devastadora ma-
laltia terminal que la devora
i avisa que en l’agonia està
arrossegant la resta de civi-
litzacions del planeta.
D’entre els símptomes que
evidencien el càncer occi-
dental ha triat el turisme se-
xual i l’esgarrifosa impuni-
tat en el tràfic de dones i ex-
plotació de menors. Però
per denunciar-ho, l’autor i el
director han aplicat una mi-
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‘Plataforma’ transcorre en diversos espais sobre un decorat giratori que mostra diferents elements mobiliaris ■ JORDI GARCÍA

boxa. Per això reprodueix
en escena fins a sis cabines
de peep show des d’on ani-
ran sortint els diferents per-
sonatges i on es projecten
sense interrupció films por-
nogràfics. El decorat va gi-
rant per mostrar els diver-
sos espais de ficció, particu-
larment el piano bar resolt
amb un piano de cua que fa
la funció de barra on dis-
cursegen i s’engaten els
personatges. És una esce-
nografia dinàmica i a dos
nivells que és contínua-
ment passejada per Belén
Fabra, de qui s’ha potenciat
més la seva esplèndida

nuesa que la no menys va-
luosa veu de cantatriu.

Juan Echanove sua la sa-
marreta sota la pell del pro-
tagonista, en un registre
molt similar al que ja ens
oferia fa gairebé 15 anys (El
cerdo, 1993). Sap modular
la sordidesa del personatge i
recórrer la degradació hu-
mana en què es capbussa,
com quan devora fastigosa-
ment una nina inflable un-
tada en xocolata. Els habitu-
als de la companyia (Canut,
Ràfols, Ruiz) no abandonen
la pauta marcada d’antuvi
per Bieito, incapaços d’anar
més enllà.

L’autèntica reina de la
funció és, però, Marta Do-
mingo, un esclat d’humani-
tat en la foscor del desguàs i
una illa d’exquisidesa inter-
pretativa enmig del traç
gruixut de l’espectacle. Pla-
taforma ni subjuga, ni sedu-
eix ni atrapa, com voldria el
director. Més aviat fastigue-
ja. Això sí, tot és d’un estil
hipermodern. Que bon pro-
fit els faci!

*
Plataforma, DE MICHEL
HOUELLEBECQ,
DIRIGIT PER CALIXTE BIEITO.
TEATRE ROMEA, 12 DE FEBRER

Laincomunicaciód’Oldman
L’actoranglès
protagonitza ‘Bosque
desombras’al costat
deLluísHomar

Ramon Palomeras
MADRID

La vida és més senzilla del
quedevegadesespotpensar.
Algú espodriapreguntarquè
carai ha fet el director novell
Koldo Serra (Bilbao, 1975)
per convèncer l’actor brità-
nic Gary Oldman perquè
participi en la seva opera
prima Bosque de sombras.
“El no ja el tenia. Per això li
vaig enviar el guió i el meu
curtmetratge El tren de la
bruja i vaig esperar resposta.
En el cas que ens pertoca,
afirmativa. Així de fàcil”, ar-

güeix Serra. “Amb Aitana
Sánchez-Gijón i Lluís Homar
va ser més senzill perquè en-
viar-los el guió era més ba-
rat”, afegeix entre rialles.

El que potser ja no és tan
senzill és entendre l’enre-
vessat món interior de
Serra. No debades, com re-
coneix ell mateix, ha abocat
les seves fòbies en el seu pri-
mer llargmetratge: “La in-
comunicació. En una pare-
lla, entre amics i la que es
produeix entre diferents
persones de diversos àmbits
i nacionalitats”, apunta.

Així doncs, amb Sergio
Leone, Sam Peckinpah i el
cinema dels 70 al cap –i
prop de cinc milions de
pressupost–, Serra s’ha
llançat al bosc ombrívol per
dirigir un thriller allunyat

del tempo més aviat frenè-
tic que sol caracteritzar
aquest gènere cinemato-
gràfic.

El cas és que a finals dels
70 un matrimoni anglès
(Paddy Considine i Virginie
Ledoyen) viatja a Espanya
durant l’estiu més calorós
dels darrers anys. El que en
un principi són unes idíl·li-
ques vacances per tractar
de resoldre els seus proble-
mes al costat d’una parella
d’amics (Oldman i Sán-
chez-Gijón) degenera en
una espiral de violència pro-
vocada pel xoc cultural amb
els vilatans de la zona (Ho-
mar entre ells) i la incomu-
nicació que hi ha entre els
ciutadans britànics.

L’ombra d’Oldman és
massa llarga perquè passi

desapercebuda. I el reparti-
ment del film va caure en
l’embruix.

Eclipsat pel català
Ara bé, per Oldman no tot
va ser bufar i fer ampolles.
“El castellà és el que més li
va costar. Però se’n va sortir.
És un gran professional. És
molt exigent i posa l’ànima
en tot allò que fa”, reconeix
Homar, l’actor que més es-
cenes protagonitza amb
l’actor britànic. Va ser un
veritable tête-à-tête que no
va deixar l’actor anglès indi-
ferent, com recorda Serra.

“Em va confessar l’admi-
ració que sentia per Homar.
Que si la veuarra, l’alçada,
que si l’eclipsava en les es-
cenes que compartien...
Però tot plegat era el seu

motor per superar-se”. Ara
bé, com apunta amb un
somriure sorneguer l’actor
Àlex Angulo, amb una breu
aparició al film, “què faria
Oldman sense els del seu
voltant?”. Va ser tal l’exi-

gència de la seva interpre-
tació que fins i tot un bon
dia va arribar a suggerir a
Serra que el paper no era
per a ell, sinó “per a Gene
Hackman”, recorda el di-
rector de Bilbao. ■

Gary Oldman (esquerra) i Lluís Homar de batuda pel bosc
durant una seqüència de ‘Bosque de sombras’ ■ FILMAX


