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Olga G uillot, eterna

X av ier Castillón

Justament avui hauria fet 100 anys la cantant cubana 
Olga Guillot (1922-2010), una de les veus més impor- 
tants en la historia del bolero i la cangó romántica del 
segle passat, que va ser una gran celebritat a tots dos 
costats de l’Atlántic i va vendre milions de discos. Com ja 
es pot intuir pel seu cognom, Guillot tenia arrels catala
nes per part de pare. Nascuda a Santiago el 9 d’octubre

del 1922, Olga Guillot es va exiliar després de la revolució 
cubana i va viure a Veneguela, Méxic i Miami, on va morir 
als 87 anys. Les seves gravacions de clássics com ara Lá 
grimas negras, Miénteme, Soy lo prohibido, Tú me acos
tumbraste i Contigo en la distancia, per posar només al- 
guns exemples, són auténtics monuments sonors que, 
aparentment, evoquen altres temps, pero són eterns.

55é Festival Internacional de Cinema Fantástic

‘Cerdita’ és rebuda amb entusiasme i 
Robert Englund és aplaudit pels fans

Infern perals 
assetjadors

La directora debutant Carlota Pereda, al centre, amb la protagonista de ‘Cerdita’, Laura 
Galán (dreta) i Carmen Machi, que interpreta la seva mare ■ s iu  w u  /  e f e

Bernat Salva
SITGES

Després de recollir elogis 
de la crítica a Sundance, 
Sant Sebastia i altres festi- 
vals internacionals, la pel- 
lícula Cerdita, el primer 
film de terror de l’Estat di- 
rigit per una dona, segons 
els seus responsables, es 
va presentar ahir al Festi
val de Sitges davant d’un 
públic entregat fins i tot 
abans de veure-la. "Ara la 
pel-lícula ja no és nostra, 
é s el públic que l’ha d’inter- 
pretar”, va dir la directora, 
Carlota Pereda sobre una 
historia que parla del bu- 
llying i assetjament, de "la 
violencia normalitzada 
que es passa de generació 
en generació”.

L’actriu Laura Galán in
terpreta l’entranyable 
protagonista, una noia 
grassa que és víctima de 
les burles i les bromes de 
mal gust de les noies de la

seva edat al poble extre- 
meny on viu. L’aparició 
d’un violent psicópata que 
rapta les assetjadores pro
voca un tomb radical a la 
situació. El film es va pre
sentar ahir a la secció ofi
cial Fantastic, fora de 
competició.

Assetjament al centre
La veterana actriu Car
men Machi va parlar sense 
embuts, a la roda de prem- 
sa d’ahir, del tema de l’as- 
setjament: "Molta gent no 
ho sap i ha fet bullying, ha 
assetjat altres persones 
per falta d’empatia -va dir 
l’actriu-. M’ha sorpres el 
paper de mare que faig. Al 
guió em va semblar natu
ral el seu comportament, 
pero quan el vaig interpre
tar, em vaig preguntar 
com és que no s’adona que 
la filla és víctima de bu- 
llying, com és incapag de 
comunicar-s’hi i ajudar-la. 
Arriba un moment en que

ja és massa tard. Hi ha cer
ta vergonya i sentiment de 
culpa de les víctimes, com 
passa amb les violacions. 
És terrible!”

En una jornada molt in
tensa, ahir els directors 
Neil Marshall i Edgar 
Wright van ser distingits 
amb el premi Maquina del 
Temps, i Robert Englund, 
el mític interpret de Fred- 
dy Krueger a la franquicia 
Malson a Elm Street, va 
tenir una emotiva trobada 
amb els fans amb motiu 
d’un documental progra- 
mat al festival, Hollywood 
Dreams and Nightmares: 
The Robert Englund Sto- 
ry. "Estic molt agraít que 
em cridin per voltar pel 
món i actuar, fingint ser 
tal o tal altre personatge... 
-va dir-. Quan veig que 
Malson a Elm Street o la 
serie V han captat la ima- 
ginació de tanta gent, de 
tantes cultures diferents, 
soc molt felig.” ■

Crónica Fira Mediterrania

L’acte inaugural, a la plaga Major, va enllagar Tirallongues amb els Voel ■ t x u s  g a r c ía

Qué és casa?

Jordi
Bordes

Si entenem tradició 
com la nostra casa, el 
nostre recer, com és 
aquesta tradició quan 
transformem contí- 
nuament la llar i aco- 
llim gent de moltes al
tres cultures? Fira Me- 
diterrania és casa, des 
de fa 25 anys. Proba- 

blement, ara més que abans. Perqué són 
els més joves els que atrapen les llegen- 
des de Joan Amades i li posen bases 
electroniques. Ballen, lliures, aquestes 
canqons de feina del camp o del téxtil. 
Les de Joana Dark bevien aigua en porró 
entre tema i tema, ben de pressa per en- 
senyar el maxim del seu concert. Els 
guanyadors del concurs del XV Concurs 
Sons, pero, va ser Bum Ditty de la violi
nista Joana Gumí.

Fira Mediterrania esta ensenyant 
musculatura sobretot a partir de dos 
programes. L'Obrador d'Arrel. El cartell 
de dijous comenqava amb un assaig 
obertde la companyia taiwanesa Lin_I- 
Ch¡n_Bare Feet i coreografs catalans. 
Des del silenci, resseguint les passes 
com qui imita i s'integra al compás de 
l'altre, anaven creuant-se les cam es que 
fan les passes classiques d'esbart amb 
els braqos orientals i uns talons que pi- 
caven a terra com si fos un art marcial.

El Pou de la Gallina s'inspira en la lle- 
genda de sant Ignasi de Loiola, quan fa 
500  anys, diuen que una nena va perdre 
una gallina en un pou i que temia que la 
renyés la mare. Es diu que el pare dels 
jesuítes va fer un miracle i va recuperar 
l'au del fons del pou. En el muntatge de 
Voel amb els Tirallongues de Manresa hi 
ha escenes precioses que s'encaval- 
quen. L'entrada dels castellers amb una

coreografia calmada per muntar la pinya 
d'un 3 de 6 és magnética. Mostren una 
poética que sedueix, com el muntatge 
en qué tots s'estiren a terra i només l'en- 
xaneta de 70 centímetres segueix dreta, 
amb el braq alqat des del pilar de 4. Com 
si fos la nena que havia perdut la gallina. 
Voel també planteja una actuació lenta 
pero sense vacil-lacions, sigui passejant 
el balancí, convertint l'escala com una 
balanqa o amb un quadrant aeri de forqa 
i compenetració. Evidentment, la cirere- 
ta final és la de la funambulista. La seva 
ombra impera en les parets de la plaqa 
Major. El domini des de l'altura no li 
aporta cap superioritat. S'abraqa al risc i 
a l'equilibri. La música en directe, mini
malista, indica que, tot i les llargues om-

La cultura d'arrel és 
com Ikea, una veritable 
república independent 
on plana la llibertat

bres, l'escena és íntima. Com Fira Medi- 
terrania. Perqué abraqa tothom i ho fa 
sense paternalismes ni mirant per sobre 
les espatlles. Si heu arribat fins aquí, és 
que ja sou de casa. La cultura d'arrel és 
com Ikea, una veritable república inde
pendent on plana la llibertat. Del "qué és 
casa?” saltem a la invitació "amb qui ens 
casem ?” Obrint bé braqos i mentalitats; 
ventilant la casa (la tradició). ■N
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