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Sergio Cabrera, a l’esquerra, amb Álvaro Mutis i Humberto Dorado

El cineasta posa imatges al món literari creat per l’escriptor Álvaro Mutis a ‘Ilona llega con la lluvia’

Sergio Cabrera: “El film ‘Ilona’
és un compendi d’amors”

Jordi Salvat
MADRID

El director colom-
bià Sergio Cabrera
va presentar ahir a
Madrid el seu dar-
rer film, ‘Ilona llega
con la lluvia’, una
adaptació de la
novel·la homònima
d’Álvaro Mutis, que
també hi va ser
present.

E
s tracta de la histò-
ria de tres amics
que malgrat tro-
bar-se a diferents
parts del món es

mantenen fidels a la seva re-
lació i a la idea d’aconseguir
un vaixell per poder tornar a
navegar junts en un futur.

Margarita Rosa de Francis-
co, Humberto Dorado i Ima-
nol Arias donen vida al trio
d’amics, que cada vegada ve-
uen més a prop el seu retro-
bament. Pastora Vega i el ve-
terà director saragossà José
Luis Borau són dos dels actors
que completen el cartell.

Per Sergio Cabrera, d’entre
tots els temes que es poden
trobar al voltant de l’obra
d’Álvaro Mutis, un dels punts
més interessants és que es
tracta d’un compendi d’a-

mors. “M’interessa la relació
entre els diferents tipus d’a-
mor que hi ha –va dir– i com
es barregen dins del drama.”

El director de Medellín, co-
negut per films com l’exitosa
La estrategia del caracol o Aguilas
no cazan moscas, en aquesta
ocasió ha abandonat el subtil
to humorístic dels seus ante-
riors títols. “Tenia ganes de fer
un canvi i prendre riscos –va
explicar–. M’agrada afrontar
projectes que siguin difícils. Jo
entenc que des del punt de
vista comercial seria molt més
efectiu fer El regreso del caracol
o La estrategia contraataca, però
la veritat és que prefereixo
posar-me reptes.”

Aquesta és la primera oca-
sió en què Sergio Cabrera uti-
litza l’obra d’un escriptor per

a un dels seus treballs. I al
mateix temps, també és el de-
but a la gran pantalla d’una
novel·la d’Álvaro Mutis. “Tenia
moltes ganes de treballar amb
uns personatges poètics a
partir d’una versió literària”,
va afirmar el director, de 47
anys. De totes maneres, tots
dos creadors van coincidir en
negar una semblança exacta
entre la pel·lícula i el llibre,
que aquests dies acaba de pu-
blicar l’editorial Alfaguara.

Sergio Cabrera, junt amb
Jorge i Ana Goldenberg, va
treballar durant tot un any en
l’escriptura del guió d’ Ilona
llega con la lluvia. Segons va dir
el cineasta, “va ser una versió
molt lliure, perquè des del
principi, Álvaro va ser molt

generós. Hi havia un pacte tà-
cit. Jo volia fer el llibre que
havia llegit, més que el llibre
que Álvaro havia escrit”.

L’escriptor, per la seva ban-
da, es va sentir complagut pel
resultat de l’adaptació de la
seva darrera novel·la. Ell ho va
definir com un exercici del tot
vàlid. “Però aquí no busco el
meu llibre, perquè em podria
tornar boig.”

El director va aprofitar per
parlar dels seus propers pro-
jectes. Segons va explicar, hi
ha dues pel·lícules que podria
dirigir en els propers mesos, i
en tots dos casos es tracta de
comèdies. Per una banda, la
història d’amor Visita conjugal i
per l’altra Golpe de estadio.
Aquesta segona, la més pro-
bable, és “la narracció d’una
hipotètica treva que fan d’es-
quena als seus respectius co-
mandants un grup de guerri-
llers i cinc policies per poder
veure les eliminatòries d’un
Mundial de futbol a l’únic te-
levisor que queda al poble”.

Una marginalitat reconeguda
➤ Álvaro Mutis és, juntament amb Gabriel
García Márquez, l’escriptor colombià més
universal. Entre els seus últims guardons
destaquen els recents premis Reina Sofia de
poesia i el Príncep d’Astúries de les lletres.
L’autor, exiliat a Mèxic des de la dictadura de
Rojas Pinilla als anys cinquanta, va començar
la seva carrera professional allunyat del món
literari, encara que des dels 16 anys va estar
conreant la prosa i el vers.

Primer va treballar com a locutor de ràdio
i després es va dedicar a feines comercials dins
del cinema i la televisió. De totes maneres, no
va trigar gaire a publicar el seu primer llibre
de poesia. La balanza va veure la llum quan
Mutis tenia 24 anys. Més tard, van arribar
alternativament les seves novel·les, que van

anar construint la personalitat de Maqroll el
Gaviero, el personatge més característic de
l’escriptor de 74 anys.

A la versió cinematogràfica d’ Ilona llega con
la lluvia, l’ alter ego de Mutis també hi és
present. Però en aquesta ocasió, encarnat per
Humberto Dorado, Maqroll està allunyat del
mar i comparteix protagonisme amb Ilona i el
libanès Abdul Bashur. Per l’escriptor, amic
personal de Luis Buñuel, el més fascinant
d’aquesta història és l’esperit de marginalitat
que envolta els personatges. “Està molt ben
explicat –va dir– el sentiment de gent que va
resoldre no fer cas a la llei, que és el que jo
sempre he fet. Narra com es pot viure sabent
que s’està al marge de certs principis
convencionals.”

D A N S A

‘Don Quijote’ i el Ballet de l’Òpera de Viena

Plats forts de dansa
Joaquim Noguero

‘Don Quijote’. A partir dels originals de

Màrius Petipa i Aleksandr Gorski. Música:

Ludwing Minkus. Direcció i coreografia:

Víctor Ullate. Direcció musical: Vladímir
Kokhonkhar. Ballet de la Comunidad de

Madrid. Teatre Tívoli.

‘Apol·lo’, ‘Txaikovski. Pas de deux’, ‘Empty

place’, ‘Alles Walzer’. Coreografies: George
Balanchine i Renato Zanella. Direcció:

Renato Zanella. Ballet de l’Òpera de Viena.

Centre Cultural de Terrassa.

Tradició i renovació són trets compartits pels dos
primers plats forts de la temporada de dansa, tot just
iniciada aquest mes d’octubre. En el primer cas, al
Teatre Tívoli, el Ballet de la Comunidad de Madrid,
dirigit per Víctor Ullate, ho ha aplicat a la clàssica
coreografia del Don Quixot, de Màrius Petipa i Alek-
sandr Gorski, que aquet mateix estiu els amants de la
dansa van tenir ocasió de veure interpretat pel Ballet
Nacional de Cuba, d’Alicia Alonso, tancant el Festival
del Grec. Comparada amb la d’El llac dels cignes, la ve-

ritat és que fins i tot dins de les formes clàssiques de
la companyia cubana, la coreografia de Don Quixot ja
resultava molt més fresca i fluida que no la primera,
un dels principals exponents romàntics del ballet.
Però, tot i això, en la incorporació del folklore his-
pànic, Petipa no va defugir gens ni mica els tòpics
que tants altres viatgers europeus havien recollit
també en memòries, novel·les, pintures i obres de
creació diverses d’aquells mateixos anys, mostra de
les seves respectives estades a la Península. Aquest
caràcter tòpic és particularment cert al segon acte,
arran de la trobada amb la colla gitana; un segon acte
que, d’altra banda, també resulta molt més feixuc per
la diguem-ne obligatorietat d’incorporar-hi elements
de clara filiació romàntica, com poden ser la trobada
de Don Quixot amb les fades dins el somni que se-
gueix (malparat com queda) l’escena de la lluita amb
els molins.

Fidel al caràcter clàssic del ballet, sobretot al pri-
mer i tercer acte, Ullate dinamita el segon, tornant a
les arrels a partir de les quals Petipa va crear la seva
coreografia, i aprofita recursos que, amb l’ús savi de
la llum, acosten més el somni de Don Quixot al ci-
nema que no als seus models romàntics. Així doncs,
l’espectacle té un dels seus forts en la incorporació de
dansa espanyola en el ball dels gitanos i de dansa
contemporània en el tractament donat al somni de
Don Quixot, i aconsegueix defugir d’aquesta manera
tant el folklorisme, acolorit però buit, d’alguna d’a-
quelles escenes de Petipa, com l’automatisme feixuc
d’arrel romàntica d’altres, gràcies a un procés pa-

ral·lel a allò que Gades o Cristina Hoyos van repre-
sentar en el seu dia per al flamenc tòpic de l’Espanya
eterna. En aquest mateix sentit, la soltesa del ballarí
que interpreta Basilio també guanya amb aquestes
mateixes armes el pols a les exhibicions del seu rival,
igual de tècnic, però massa dur i encarcarat, en la
línia fatxenda, de fet, del personatge que interpreta.

Com deia, aquesta barreja de tradició i modernitat
també ha estat present al Centre Cultural de Terrassa,
que ofereix any rere any una de les programacions de
dansa de referència més coherents. Dirigit per Renato
Zenella, el Ballet de l’Òpera de Viena hi va oferir qua-
tre coreografies, repartides a meitat i meitat, entre la
fidelitat clàssica i la renovació, si no del vocabulari
(fidel a la tradició en les figures) sí del llenguatge (cosit
des d’un punt de vista contemporani), expressiu i ar-
relat al món des del qual Renato Zanella vol dir coses:
concretament, amb un diàleg amb la realitat, la gent
i els espais, a Empty place, o amb la mateixa tradició
vienesa dels vals, però amb una mirada desinhibida i
nova, a Alles Wal zer. A la llum fixa de les dues primeres
coreografies de George Balanchine, o als passos igual-
ment fixos marcats per la tradició (com feia evident el
pas de deux sobre la música de Txaikovski), Empty place
de Zanella va oposar-hi formes neoclàssiques en les
figures i contemporànies en la dramatúrgia (en el
fons, vehiculava una història i unes línies temàtiques),
els canvis de llum, la força del grup, etc. Cal destacar
com un dels millors moments, la coreografia sobre l’-
adagietto de la 5a Simfonia de Mahler ballada per Si-
mona Noja i Christian Rovny, excel·lents tots dos.
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