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CULTURES

Un moment de l’espectacle dirigit per Nacho Duato, que va oferir quatre peces de qualitat al Kursaal

SALVADOR REDÓ

L’any en què es compleix el desè
aniversari de la formació, la Com-
pañía Nacional de Danza  va ser
l’encarregada d’alçar el teló del
Toc de Dansa d’enguany. Sota la
direcció artística de Nacho Duato,
la jove companyia va presentar
quatre peces per al gaudi del pú-
blic assistent: Duende, Cor perdut
(el regal d’aniversari de Duato a
Maria del Mar Bonet), Kol nidre i
Érase una vez. Senzillament, qua-
tre peces que formaven una exhi-
bició artística molt bona de tots els
seus membres.
La capacitat de cohesió entre la
dansa clàssica i la contemporània,
les línies obertes de la narrativitat

de cada una de les coreografies, l’e-
fectiva plasticitat de cada una de
les peces, sense artificis, partint
d’una senzillesa i dipositant l’au-
tèntica força de les coreografies on
realment radica: en els intèrprets
i en la música; la resta, absoluta-
ment acompanyament que arro-
doneix el conjunt. 
Duende, la coreografia que va en-
cetar la vetllada, es podria dir que
va ser l’autèntica delícia de la nit;
l’única coreografia en què es va po-
der veure el cos de ball sencer so-
bre l’escenari. Cor perdut va ser la
força de l’emotivitat en l’expressió
dels cossos dels seus intèrprets, i
Érase una vez, la petita gamberra-
da de la nit del coreògraf valencià

(una intèrpret evidenciava el poc
encant, la manca de nous camins
de la dansa contemporània i la
clàssica). Kol nidre va tancar la vet-
llada amb una coreografia me-
nys amable on els ballarins eren els
«nens de la guerra».

La Compañía Nacional de
Danza 2 obre els camins de
la dansa al Toc de Teatre

L’espectacle va reflexionar sobre la manca de nous camins en la
dansa contemporània desplegant una gran efectivitat plàstica
�
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DIETA MEDITERRÁNEA
Director: Joaquim Oristrell. Intèrprets:

Olivia Molina, Paco León, Alfonso
Bassave, Carmen Balgué i Roberto
Álvarez. � Les pantalles: Bages Centre
de Manresa .  ���

l cinema gastronòmic –un
corrent que ha generat
un bon grapat de títols

suggeridors les dues últimes dè-
cades– s’associa sovint a pel·lícu-
les exultants i coloristes, en què el
menjar esdevé una metàfora d’u-
na actitud vital que assumeix sen-
se complexos l’hedonisme. Dieta
mediterránea participa d’aquest
concepte filosòfic i expressiu, i
insisteix, doncs, en el vessant lúdic
i sensual conreat prèviament per
llargmetratges com Como agua
para chocolate i Un toque de ca-
nela. El nou treball de Joaquim
Oristrell retrata la personalitat

obstinada i irreductible de Sofía,
una jove que ambiciona convertir-
se en una cuinera excepcional.
D’altra banda, la protagonista no
vol renunciar a cap dels dos homes
de la seva vida (Paco i Frank), i hi
forma una societat professional i
sentimental que esmicola els tabús
morals i socials.

La referència explícita a Jules y
Jim que apareix puntualment no és
casual, perquè Dieta mediterránea
també es concentra, com l’obra
major de François Truffaut, en un
triangle amorós que és deliciosa-
ment transgressor; la malenco-
nia romàntica de la memorable
pel·lícula francesa és substituïda en
la creació de l’autor barceloní per
una lluminositat mediterrània. El
film és condimentat amb un hu-
mor delicat i una sornegueria
comprensiva, i s’aferma a una es-
tructura narrativa àgil i a una cons-
trucció sense fissures d’uns per-
sonatges entranyables, que són
servits per uns intèrprets esplèn-
dids. Olivia Molina, que és ben se-
cundada per Alfonso Bassave i
Paco León, ha heretat el talent de
la seva mare (Ángela Molina) i
ens captiva amb una composició
magnètica. 
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SORNEGUERIA, HUMOR,
AMOR I AGILITAT

Cinèfil
Jordi Bordas

CINEMA CRÍTICA

El darrer film de Joaquim Oristrell evoca els passatges
amorosos de François Truffaut a «Jules y Jim» amb un trio
que condensa amb Olivia Molina una bona interpretació

EL JUEGO DEL AHORCADO
Director: Manuel Gómez Pereira.

Intèrprets: Clara Lago, Álvaro Cervantes,
Adriana Ugarte i Mary Murray. � Les
pantalles: Bages Centre de Manresa.
���

a filmografia de Manuel
Gómez Pereira és dedi-
cada primordialment a

la comèdia. L’amor que sent el di-
rector espanyol per aquest gène-
re es percep nítidament en llarg-
metratges poc originals però dig-
nes, com Salsa rosa i Boca a boca,
entre altres. El realitzador madri-
leny va intentar canviar de registre
amb una fallida incursió en el
thriller, Entre las piernas. Deu anys
després, l’autor de Reinas torna al
cinema de suspens amb El juego
del ahorcado. El film, ambientat a
Girona, s’inspira en una novel·la

d’Imma Turbau i ens capbussa
en la sacsejada emocional que
viu una adolescent, Sandra, des-
prés de ser víctima d’un segrest. Un
vell amic de la infantesa, David, es-
devindrà l’únic còmplice d’aquest
episodi traumàtic en un senti-
ment passional i fosc. 

El creador de Reinas no ha tra-
çat una intriga convencional, ta-
llada segons els patrons més po-
pulars, i ha assumit un risc creatiu
inhabitual en la seva carrera, pre-
sidida per títols tan correctes com
previsibles. Quan la protagonista
és víctima de l’agressió, sembla que
El juego del ahorcado es decanti pel
thriller, però Gómez Pereira ha
volgut anar mes enllà i ha en-
creuat els codis del gènere crimi-
nal amb els esquemes del cinema
adolescent. El despertar dels sen-
tits i la irrupció de la realitat adul-
ta, associats indefectiblement a
moltes pel·lícules juvenils, tenen
lloc en aquesta ocasió en un con-
text tèrbol i fosc, i la cinta va lliscant
progressivament cap al vincle pos-
sessiu i malsà que s’apodera de Da-
vid. No som, doncs, davant cap
proposta tova que cerqui la com-
plicitat fàcil.
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UN RISC CREATIU POC
HABITUAL, PERÒ EFECTIU

Cinèfil
Jordi Bordas

CINEMA CRÍTICA

Gómez Pereira ha abandonat els títols correctes en el
gènere de la comèdia per traçar un producte arriscat
en el món del thriller amb un resultat rodó i treballat

SALVADOR REDÓ

Si en la tercera peça de la nit el coreògraf va deixar en evidència el col·lapse de la dansa contemporània,
l’espectacle va deixar palès el talent de la companyia i l’encert del director artístic en obrir noves vies al llenguatge de
la dansa d’avui, allunyant-se dels paràmetres més estrictes de la dansa clàssica i de l’excessiva innovació de la dansa
contemporània. Els llargs aplaudiments del públic van deixar latent la recompensa al fantàstic exercici presentat.   
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El públic recompensa el treball de la companyia amb llargs aplaudiments  

La Compañía Nacional de
Danza 2 es va presentar al
Kursaal obrint el Toc de Dansa
en el seu 10è aniversari

Sota la direcció de Nacho
Duato es van oferir quatre
peces que van basar l’èxit en
la música i en els intèrprets


