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El cinema català torna a triomfar a Màlaga 

dones cineastes. La directora de Les 
distàncies i exalumna de l’Escac ho 
atribueix al fet que “les escoles de ci-
nema estan produint pel·lícules, i ai-
xò obre les portes a un altre perfil i 
segurament escurça el temps que un 
director s’ha d’esperar per fer la se-
va primera pel·lícula”.  

Les distàncies –protagonitzada 
també per Miki Esparbé– retrata el 
retrobament i alhora la desintegra-
ció d’un grup d’amics a Berlín des-
prés d’anys sense veure’s. Són la ge-
neració de la desil·lusió, tant senti-

mental com professional. La pel·lí-
cula, que rebrà els 12.000 euros del 
premi, s’estrenarà a Catalunya al 
Barcelona Film Festival el 26 d’abril 
i arribarà als cinemes a la tardor.  

L’altra principal vencedora al 21è 
Festival de Màlaga, que ha rebut la 
Bisnaga d’Or a millor pel·lícula ibe-
roamericana i el premi de la crítica, 
ha sigut la brasilera Benzinho, de 
Gustavo Pizzi, que retrata com afec-
ta a la mare d’una família treballa-
dora que el fill gran marxi de casa 
per jugar a handbol. La Bisnaga de 

Plata i premi especial del jurat ha 
estat ex aequo per Casi 40, de David 
Trueba, i l’argentina La reina del 
miedo, de Fabiana Tiscornia i Vale-
ria Bertuccelli.  

35 produccions catalanes 
En la categoria de documental ha 
guanyat Ainhoa, yo no soy esa, de la 
cineasta xilena establerta a Barce-
lona Carolina Astudillo, que ja ha-
via estat premiada el 2015 a Màlaga 
amb El gran vuelo. A la secció pa-
ral·lela Zonazine, dedicada a pro-
postes trencadores, també ha gua-
nyat una directora catalana debu-
tant, Meritxell Colell, amb Amb el 
vent. La pel·lícula, que ja va passar 
amb èxit pel Festival de Berlín, uti-
litza la dansa contemporània per 
expressar els sentiments d’una do-
na que torna al seu poble natal, ru-
ral i ventós, a causa de la mort del 
pare. El millor actor de Zonazine, 
ha sigut Dani Casellas pel paper a 
Yo la busco, de la directora Sara Gu-
tiérrez Galve. En les categories de 
curts destaquen La última virgen, 
de Bàrbara Ferré, millor curt de fic-
ció, i Improvisaciones de una ardi-
lla, de la directora, artista i profes-
sora de la UB  Virginia García del Pi-
no, millor curt documental. I a 
aquest recompte de produccions 
catalanes encara s’hi pot sumar Mi 
querida cofradía, que rep el premi 
del públic i de millor actriu secun-
dària per a Carmen Flores. La cinta 
és una coproducció de l’Escac i 
l’opera prima d’una de les seves gra-
duades, la malaguenya Marta Díaz 
de Lope.e

La directora 
Elena Trapé,  
al centre, amb 
l’equip del film 
després de 
guanyar la 
Bisnaga d’Or. 
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El festival premia ‘Les distàncies’, d’Elena Trapé, i confirma el pes català dins el nou cinema d’autor
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El cinema català va tornar a arrasar 
ahir al Festival de Màlaga, i ja van 
tres edicions consecutives. Després 
d’Estiu 1993, de Carla Simón, el 
2017, i Callback i La propera pell el 
2016, enguany ha sigut Les distànci-
es, d’Elena Trapé, la cinta que ha re-
but tots els elogis i els premis de mi-
llor pel·lícula, millor direcció i mi-
llor actriu per a Alexandra Jiménez 
–que s’ha endut ex aequo amb Va-
leria Bertuccelli, protagonista de 
l’argentina La reina del miedo–. Si 
fem un recompte dels últims cinc 
anys, sumant-hi 10.000 km de Car-
los Marques-Marcet el 2014, quatre 
pel·lícules catalanes s’han endut la 
Bisnaga d’Or, el principal premi. I, 
de fet, el 2015 també es van reconèi-
xer cinc produccions catalanes.  

El Festival de Màlaga s’ha especi-
alitzat així a descobrir nous valors, 
cineastes joves, en molts casos debu-
tants, als quals serveix d’aparador i 
de plataforma per catapultar-los cap 
als premis –per exemple, els Gaudí 
i els Goya–. Trapé, que ahir es nega-
va “a fer projeccions”,  ho viu com 
“una empenta” a “una pel·lícula pe-
tita”. “La meva màxima aspiració 
era que la pel·lícula s’estrenés,  per-
què no l’hem feta per deixar-la en un 
calaix. Tot el que vingui ho rebrem 
com un regal”, deia. Els palmaresos 
dels últims festivals de Màlaga de-
mostren de facto que el nou talent 
del cinema espanyol sorgeix en gran 
part de Catalunya i, en concret, de 
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El circ pica l’ullet  
al festival Sismògraf

d’una corda en un brillant exercici 
d’acrobàcia i dansa emmarcat en el 
Cuculand souvenir de la companyia 
de Roberto Olivan, una festa desen-
frenada de moviments enèrgics i 
fugaços que destil·lava el to amarg 
de la crítica cap a una societat aïlla-
da i egoista. El muntatge denotava 
l’habilitat d’Olivan per coreografi-
ar el risc amb imatges poderoses 
com la d’una hipnòtica mitja lluna 
que era alhora un balancí i un tobo-
gan des d’on els intèrprets saltaven 
per abraçar el cel. 

En aquesta edició, el Sismògraf 
ha demostrat que l’espectaculari-
tat i el circ no són indissociables i 
que la bellesa del moviment també 
es troba en peces menys ambicio-
ses, com els Cinc minuts de dansa 
de les alumnes del Conservatori 
Superior de Dansa de l’Institut del 
Teatre, dirigides per Joan Català. 
Amb una desena de cordes lligades 
a un altaveu mòbil, les ballarines 

Un moment  
de l’espectacle 
Cuculand 
souvenir. MARTÍ 
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van transformar ahir la plaça del 
Mercat en el refugi d’uns cossos 
que es persegueixen i es fusionen 
creant simbiosis sorprenents a 
partir de l’acrobàcia. En un context 
diferent, Magí Serra jugava amb les 
cordes per construir una fràgil te-
ranyina a La mesura del detall. A 
través de moviments minuciosos i 
equilibris delicats, l’intèrpret va 
parlar de la pèrdua i va elaborar 
una sòlida defensa de desfer-se de 
qualsevol cadena social. 

La dansa, allunyada ja del circ, va 
deixar-se veure al Sismògraf amb 
propostes que estripen les costures 
de la disciplina i n’eliminen les co-
tilles. Un bon exemple és La llista, 
de Quim Bigas, una peça carregada 
de poesia en què l’intèrpret no ba-
llava música, sinó paraules. En con-
cret, una llista infinita d’objectes, 
situacions, impressions i records a 
través dels quals dibuixava un uni-
vers íntim deambulant entremig 
del públic i ballant-los a tocar del 
nas. Un fil vermell guiava l’especta-
cle que, amb un text constant i vis-
ceral, va plantar un cant preciós a la 
diferència i a la llibertat. 

En la línia de crear peces que be-
uen de les preocupacions més pro-
peres, la companyia de Vero Cendo-
ya va posar el focus en els refugiats 
amb C.O.S. El muntatge expressava 
el rebuig incoherent d’una Europa 
incapaç de fer front a la crisi huma-
nitària i retratava totes les actituds 
davant els refugiats, des d’aquells 
que els giren l’esquena fins als que 
volen ajudar però la pressió social 
els atura. La crítica a la passivitat va 
derivar en un clam col·lectiu. “Sor-
tim al carrer i plorem, paralitzem-
ho tot!”, bramava Cendoya.e
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Com una brisa suau i dis-
creta, el circ ha penetrat 
subtilment en l’edició 
d’enguany del Sismò-
graf, la fira estratègica 

dedicada a la dansa que té lloc fins 
avui a la capital de la Garrotxa. La 
seva presència es podia intuir fent 
una ullada a la programació, de la 
qual sobresortien noms com el de 
l’acròbata Marta Torrents, el de 
l’artista Paula Quintas i el promete-
dor espectacle de dansa aèria Fos-
ques de les companyies Las Lo Las, 
El Paller i Art Estudi. Divendres a la 
nit, de fet, l’impacte del circ al fes-
tival de dansa d’Olot ja era indefu-
gible. Al Teatre Principal, una ba-
llarina s’enfilava fins al capdamunt 
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