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Les ‘Historias para no dormir’ 
ressusciten a Sitges

bois en què el protagonista (Dani 
Rovira) és un runner que s’enfonsa 
literalment. Sorogoyen és qui més 
s’allunya de l’original: ambienta 
El doble en un futur pandèmic de 
profilaxi antiviral normalitzada on 
explora les turbulències d’una pare-
lla formada per Vicky Luengo i un 
David Verdaguer que es multiplica 
en pantalla per interpretar en el ma-
teix pla un personatge i el seu doble 
robòtic. 

El de Sorogoyen és l’episodi amb 
un segell visual més distintiu, però 
també el que més distància marca 
amb l’esperit festiu de les Historias 
para no dormir originals, aproxi-
mant-se perillosament a la melan-
colia tecnològica de Black mirror. 

En un to molt diferent, Plaza fa una 
enginyosa pirueta de metacinema a 
Freddy i situa l’acció en el rodatge de 
la sèrie amb Miki Esparbé fent d’ac-
tor mediocre abduït pel seu paper 
de ventríloc, tot i que Carlos Santos 
li roba tots els plans interpretant el 
mateix Chicho.  

“El que m’interessa més de Fred-
dy és la presentació que feia Chicho 
admetent que l’havien obligat a ro-
dar en vídeo i no estava del tot satis-
fet del resultat –explica Plaza–. Vo-
lia homenatjar el director que llui-

tava contra els elements i que, quan 
va tenir els mitjans que necessitava, 
va demostrar que era un cineasta 
excepcional”. 

Premi d’Honor a Hosoda 

D’un mestre del terror a un de l’ani-
mació. Després d’un grapat d’anys 
guanyant el premi de la secció Ani-
ma’t, Sitges s’ha decidit a reconèi-
xer la categoria com a director de 
Mamoru Hosoda incorporant el 
seu nou treball a la secció oficial i 
lliurant-li el Gran Premi d’Honor. 
“Fa quinze anys, La noia que salta-
va a través del temps va guanyar un 
premi a Sitges –recorda el director 
japonès–. És el primer premi inter-
nacional que vaig rebre”. 

A Belle, Hosoda reformula el mi-
te de la bella i la bèstia en una his-
tòria sobre adolescents reprimits 
que canalitzen la seva personalitat 
en entorns de realitat virtual. L’ex-
quisidesa hiperrealista dels ambi-
ents quotidians contrasta amb el 
barroquisme cuqui del món digital 
on la protagonista supera el trauma 
de la mort de la mare i es transforma 
en una diva pop adorada per les 
masses. Els millors moments no són 
precisament els dels números mu-
sicals, sinó les escenes més íntimes, 
com aquella en què espera pacient-
ment que dos personatges que han 
sortit del pla hi retornin a poc a poc. 
És amb aquests gestos que t’adones 
que Hosoda no diu que Víctor Eri-
ce és el seu director occidental favo-
rit només per quedar bé amb la 
premsa espanyola.e

Quatre cineastes actualitzen la sèrie de Chicho Ibáñez Serrador 

Nathalie Poza, Eduard Fernández, Rodrigo Cortés i Raúl Arévalo ahir a Sitges. SUSANNA SÁEZ / EFE

CINEMA

Novetat  
Paula Ortiz, Rodrigo Cortés, 
Paco Plaza i Rodrigo Sorogoyen 
dirigeixen els quatre episodis

La ballarina Núria Salado a L’ocell de foc. 
JOSEP GUINDO / FACTORIA CULTURAL DE TERRASSA

Modernitat i 
tradició a propòsit 

de Stravinsky 

DANSA

‘Tarda de Stravinsky’  

FACTORIA CULTURAL DE TERRASSA 99 D’OCTUBRE 

A
quest any es commemoren els 50 
anys de la mort d’Igor Stravinsky, 
un músic que va revolucionar la his-
tòria de la música i de la dansa. Per 
aquest motiu, el Balletto del Sud, di-

rigit per Fredy Franzutti, ha recuperat el seu 
programa Tarda de Stravinsky, estrenat el 
2014, que hem vist aquest cap de setmana a la 
Factoria Cultural de Terrassa. L’ocell de foc de 
Franzutti és una revisitació del ballet original 
de Fokin inspirat en una faula russa però trans-
portat al món del còmic i de la pel·lícula Co-
nan el Bàrbar. Veure el protagonista, Matias Ia-
conianni, i els seus col·legues amb un casc amb 
banyes en una coreografia de llenguatge aca-
dèmic clàssic desconcerta. Amb tot, el ballarí 
va convèncer pel físic imponent i la força del 
ball. La princesa Zarievna, a càrrec d’Alice Le-
oncini, va ser delicada i alegre, mentre que Car-
los Montalván va convèncer com a mag Kasxei, 
tot i que semblava més el Nosferatu de Murnau 
per les seves llargues ungles. L’estrella va ser 
Núria Salado, un magnífic ocell de foc vestit de 
flamants plomes vermelles que recordava la 
ballarina Rosella Hightower amb els seus 
eterns vestits de plomes. Àgil, energètica, de 
salts espectaculars i moviments petits i ràpids, 
la barcelonina va combinar a la perfecció estil 
i expressivitat incisiva. 

A La consagració de la primavera, Franzut-
ti transporta la història al sud d’Itàlia, en una 
coreografia totalment moderna. Amb tota la 
companyia dalt de l’escenari, els moviments 
s’adapten perfectament als sons durs i violents 
de la partitura, amb contraccions, girs i una 
massa de gent ballant en cercles enriquida per 
una expressivitat forta que deixa l’espectador 
sense alè. El punt àlgid és quan la donzella, in-
terpretada per Leoncini, és escollida per al sa-
crifici i la coreografia s’intensifica fins a cre-
ar una forta sensació d’angoixa molt ben tro-
bada. Tarda de Stravinsky és una producció po-
tent que combina la tècnica acadèmica amb el 
contemporani gràcies a la capacitat d’uns ba-
llarins versàtils, ben preparats tècnicament i 
amb una gran capacitat expressiva.e

Crítica
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Crònica

L
a figura de Chicho Ibáñez 
Serrador com a cineasta 
de terror pot haver que-
dat eclipsada en l’imagi-
nari popular per la fama 

dels seus programes televisius, pe-
rò no al Festival de Sitges. Era, per 
tant, l’escenari perfecte per presen-
tar-hi aquest diumenge la nova en-
carnació de la sèrie Historias para 
no dormir, que reviu amb quatre 
nous episodis dirigits per Paco Pla-
za, Rodrigo Cortés, Paula Ortiz i Ro-
drigo Sorogoyen, que actualitzen 
cadascun un episodi clàssic. Es des-
marquen, doncs, del projecte Pelí-
culas para no dormir del 2006 que 
plantejava noves històries en for-
mat de llargmetratge i que compta-
va amb la benedicció del mateix 
Chicho: ara és el seu fill, Alejandro 
Ibáñez, qui lidera aquest projecte, 
finançat per Amazon Prime, que 
s’estrenarà al novembre.  

El resultat acredita la diversitat 
que calia esperar de la tria de quatre 
cineastes tan diferents. Cortés exhi-
beix el seu gust per la realització vis-
tosa i la interpretació pujada de to 
a La broma, en què Eduard Fernán-
dez és el marit burleta presumpta-
ment assassinat per la dona i 
l’amant. Un dels episodis més mí-
tics, El asfalto, l’adapta Ortiz a par-
tir d’un guió de Cortés i Manuel Ja-

SITGES
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