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«El curt és
la font que
nodreix el cine»

GUANYADOR DEL MILLOR CURT EUROPEU 3 36 ANYS 3 NASCUT A
MADRID 3 DIRECTOR DE ‘CONTRACUERPO’ I ‘ALUMBRAMIENTO’

EFE / JENS KALAENE

CRISTINA SAVALL
ENVIADA ESPECIAL BERLÍN

Eduardo Chapero-Jackson Cineasta Adora Víctor Erice, Buster
Keaton i Jacques Tati. El
curtmetratgista guanyador
de la gala del cine europeu
prepara el salt al llarg.

– ¿Què va sentir dissabte quan ca-
minava cap a l’escenari?
–Així que vaig sentir el meu nom,
vaig començar a tremolar. I això que
la vigília ja sabia que em donaven el
premi. L’Acadèmia del Cine Euro-
peu, a la cerimònia només hi convi-
da el director guanyador. A la fase fi-
nal n’hi arriben 13 i per pressupost
no ens poden allotjar a tots. Però et
demanen que mantinguis el secret.

–Alumbramiento ha triomfat al festi-
val de Venècia i a la gran gala dels
20 anys dels premis del cine euro-
peu, a la vegada que Contracuerpo,
el seu primer curtmetratge, ha sigut
preseleccionat als Oscars.
–No em crec el que està passant. Per
arribar a la final dels premis euro-

peus has de superar moltes traves. El
nivell és altíssim. Depenia de 2.000
acadèmics, alguns d’ells autèntiques
llegendes per les quals sento un
enorme respecte. Això dels Oscars és
increïble, perquè Alumbramiento,
després d’haver guanyat a Berlín,
també queda automàticament selec-
cionat per a l’any que ve.

–¿Què té d’especial el seu relat?
–Són les vivències que vaig percebre
quan els meus avis van començar a
morir. Vaig ser testimoni d’epifanies
personals. Vaig presenciar de prop
com s’enfrontaven al final de les se-
ves vides. Vaig observar com els
meus pares, els seus fills, ho afronta-
ven amb molta por. No sé a què res-
pon, però s’infantilitza molt el que
morirà. De fet, el meu film versa so-
bre la forma com es guia a la mort.
¿Què és la vida amb la mort present?

–¿I què és?
–La defunció és com un part, en què
en lloc de donar a llum un comença-
ment, es desplega la creació d’un
tancament, que pot ser lluminós.

–Mariví Bilbao és l’actriu talismà
d’una nova generació. Primer Borja
Cobeaga, i ara, vostè.
–És tremenda. L’escena que compar-
teix amb Cristina Plazas és brutal.

–¿Com s’explica que aquest curt
guanyador del cine europeu no es-
tigui ni tan sols nominat als Goya?
–És curiós. El criteri de selecció ha
estat estrany, poc clar.

–La gala dels Goya vol reduir la se-
va durada desplaçant a una altra nit
l’entrega dels tres premis que con-
cedeix a curtmetratges.
–El curt és la font que nodreix el ci-
ne. Ocupem molt poquet lloc. Cinc
minutets. L’acadèmia ha pres una
decisió precipitada. Però a la llarga
aquesta crisi serà favorable, perquè
el curt no tenia una representació
clara i ara comptarà amb un comitè
de selecció. Una acadèmia que no
cuida el seu planter es descuida a si
mateixa.

–¿Què en pensa del cine espanyol?
–Està en un impàs. La frenada que
ha patit la llei del cine no hi ha aju-
dat. El panorama de producció és
massa conservador. A molts curtme-
tratgistes espanyols els està costant
molt rodar un llarg.

–¿A vostè també?
–Els premis ajuden, molts s’hi inte-
ressen, però encara no m’he enfron-
tat al mecanisme de la indústria. Es-
tic acabant un guió en què torno a
dirigir la mirada cap a la zona fosca.
És arriscat. Es tracta d’una història
d’iniciació d’un adolescent. Les pres-
ses solen ser dolentes. Tinc ganes de
rodar el meu llarg, però vull mirar-
m’hi molt a l’hora d’escollir com-
pany de viatge.

–Molta gent opta per rodar als EUA.
–Hollywood sempre xucla el talent
d’Europa. Aquí tot està parat. La me-
va mare és nord-americana. Vaig es-
tudiar cine a Nova York. Anar a ro-
dar allà seria orgànic. No m’hauria
d’adaptar. Alejandro Amenábar sem-
pre diu que el que ha de tenir sentit
és la història.

–Ha treballat amb ell com a coordi-
nador de producció dels seus films
–Una excel.lent escola.H

«El criteri de
selecció dels
curtmetratges
als Goya és
estrany, poc clar»

temsí

La Fura dels Baus
porta el vaixell
‘Naumon’ a la Xina
TEATRE 3 El grup presentarà
una tetralogia amfíbia al port de
Kaohsiung, la segona ciutat de
Taiwan, on espera reunir més de
100.000 persones en la festa de
cap d’any. La Fura va explicar
ahir a Taipei els detalls del pri-
mer viatge del seu vaixell Nau-
mon a l’Àsia. Carles Padrissa, di-
rector del grup, va anunciar que
80 taiwanesos i 30 actors de la Fu-
ra participaran en l’espectacle,
una nova versió de Matria en què
han incorporat música aborigen
taiwanesa.EFE

El guitarrista
Cañizares triomfa
a Washington
FLAMENC 3 El músic de Sabadell
va posar la guinda al Festival Ibe-
roamericà de guitarra de Wa-
shington, on va interpretar la Sui-
te Iberia del compositor Isaac
Albéniz en versió flamenca. Cañi-
zares, que ha iniciat la seva pri-
mera gira pels Estats Units, es va
queixar durament de la falta de
suport al flamenc que hi ha a Es-
panya. Amb quatre discos al mer-
cat, Cañizares ha col.laborat amb
artistes com per exemple Ca-
marón, Paco de Lucía, Alejandro
Sanz o Peter Gabriel. EFE

Trobada la presa
que va protegir el
temple de Karnak
ARQUEOLOGIA 3 Localitzada a
l’oest de Luxor l’obra d’enginye-
ria que protegia fa més de 4.000
anys el temple de les inundacions
del veí Nil i es va prolongar du-
rant el regnat de diversos faraons.
Aquesta presa és de les més grans
en la història de l’antic Egipte ja
que compta amb una llargada de
210 metres. Zahi Hawas, respon-
sable del Consell Suprem d’Anti-
guitats, va informar que també
s’han trobat uns grans banys ro-
mans que daten del segle I des-
prés de Crist. –Efe


