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James Gray tanca
amb ‘La noche es
nuestra’ la trilogia del
delicte domèstic

V eig que la revista Dirigido
por inclou al seu número
d’aquest mes una entrevis-

ta amb James Gray i em dic: ho-
me, ja era hora que algú li fes
una mica de cas a aquest interes-
sant cineasta novaiorquès. Diven-
dres que ve s’estrena aquí la seva
última pel.lícula, We own the
night (La noche es nuestra), que
malgrat que ha passat pràctica-
ment desapercebuda als Estats
Units, a mi, rar que és un, em
sembla moltíssim més interes-
sant que certes propostes oscarit-
zades com la sobrevalorada No es
país para viejos o la pretensiosa-
ment soporífera Pozos de ambi-
ción.

La noche es nuestra tanca de ma-
nera brillant la trilogia del delicte
domèstic que el senyor Gray va
iniciar amb Little Odessa (Cuestión
de sangre, 1994) i va continuar
amb The yards (La otra cara del cri-
men, 2000), dues pel.lícules den-
ses i tristes, ambientades en el
Nova York menys turístic i més
cutre possible, que troben en La
noche es nuestra (2007) una afortu-
nada conclusió. Ara que ho pen-

so, pot ser que aquest to desolat
que s’imposa als tres llargmetrat-
ges, els finals lleument espe-
rançats dels quals sempre tenen
alguna cosa de fals, hagi influït
en la seva escassa fortuna comer-
cial: tot sembla indicar que a
l’amic Gray li costa Déu i ajut
aixecar els seus projectes.

Vistos tots tres pràcticament
seguits, com va fer un servidor fa
uns quants dies, conformen, això
sí, un tríptic d’inqüestionable
grandesa i aires shakespearians.
Com a les obres del dramaturg
anglès, també aquí gira tot al vol-
tant de les passions humanes, la
mesquinesa, les ficades de pota i
tot un cúmul de desgràcies i ma-
lentesos que acaben portant a un
crim irreparable. Les pel.lícules
de James Gray estan plenes de
pares i fills, oncles i nebots, amics
del col.legi que et busquen la ruï-
na, nòvies que et planten perquè
el pes del passat i la tradició fami-
liar t’han conduït al desastre...

De totes maneres, aquest món
que ens encanta visitar però en
què mai ens quedaríem a viure
sembla tenir els dies comptats.
Segons sosté el senyor Gray a Diri-
gido por, ja ha dit tot el que havia
de dir sobre el seu barri, i la seva
pròxima pel.lícula serà una histò-
ria d’amor. A veure si així, com a
mínim, es treu de sobre aquells
aixafaguitarres que l’acusen d’ex-
plicar sempre el mateix. H

ntrevista en 3 minutse

«Pirandello està avui molt vigent»
Eduard Farelo

L’actor protagonitza la comèdia de
Pirandello L’home, la bèstia i la virtut,
que aquest dijous arriba al TNC sota la
direcció de Pep Pla.

Actor

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

MAITE CRUZ

33 L’actor Eduard Farelo.

–Vostè és l’home, un respectable
mestre; la bèstia és un rude mariner
(Jordi Martínez), i la virtut, la seva
dona (Rosa Cadafalch), de qui el
seu personatge s’enamora. I l’em-
bolica al deixar-la embarassada.
–Sóc un professor amb una moral
molt clara i recta, que no obstant re-
corre a l’engany i a la hipocresia per
salvar la pell i la de la persona que
estima. És una comèdia amb rere-

fons tràgic: la reflexió social de Pi-
randello, la decadència moral, és ex-
trapolable a qualsevol època i avui
està molt vigent. Un ball de màsca-
res, típic de l’autor: els personatges
es veuen abocats a deixar la moral
de costat per solucionar l’embolic.

–Un joc d’aparences, ¿com el que
vivim amb els polítics?
–Sí, la política és un gran joc piran-
del.lià, tots es posen màscares en un
moment o altre. L’ésser humà can-
via de cara i s’adequa a les cir-
cumstàncies. I una cosa és el que un
pensi que és i una altra com el
veuen els altres.

–El públic riu molt amb les seves
desgràcies.
–Els actors ho passem fatal i com
més adversitats, més divertit resulta
per a l’espectador. És l’humanisme

de l’autor italià: riure’s amb les des-
gràcies de l’altre. Però hi ha un to de
tristesa en el somriure del públic
que invita a la reflexió.

–A l’espectador li deu costar disso-
c i a r - l o d e l s e u p a p e r d e m a -
quiavèl.lic Genís a la sèrie televisi-
va Ventdelplà.
–Són treballs que no tenen res a veu-
re, el meu paper a la sèrie és molt
sòrdid, neuròtic. Però a més, la po-
pularitat que brinda la tele és efíme-
ra, és molt explosiva però després la
gent se n’oblida. Això sí, et dóna una
estabilitat que després et permet
llançar-te a altres reptes.

–¿Per exemple?
–Ja fa 15 anys que sóc als escenaris,
també faig molt de doblatge i tinc a
la taula un parell de projectes cine-
matogràfics i la gira de Coral romput.
La qüestió és obrir portes i no tan-
car-les mai, perquè aquest ofici és
molt inestable. No se sap mai què et
pot passar. H

La musa de Bresson novel.la
l’experiència del seu primer rodatge
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Anne Wiazemsky
narra a ‘La joven’ els
records que guarda
d’‘Al azar Baltasar’

L’actriu i escriptora va
ser la segona dona de
Jean-Luc Godard i va
treballar amb Pasolini

L
a francesa Anne Wiazemsky
va ser actriu en els temps agi-
tats del Maig del 68 i va tre-
ballar per als més grans rea-

litzadors: Robert Bresson, Pier Paolo
Pasolini, Marco Ferreri o Philippe
Garrel . Néta del premi Nobel
François Mauriac, ex de Jean-Luc Go-
dard (va substituir Anna Karina a les
pel.lícules i al cor del director), dona
nena a la moda, va tenir la sort d’es-
tar al lloc just i en el moment ade-
quat i així ho explica a La joven (El
Aleph), novel.la autobiogràfica que
és a la vegada un relat d’iniciació vi-
tal i sexual i un retrat atípic del més
excèntric i esquiu dels directors, Ro-
bert Bresson.

A punt de complir 60 anys, Wia-
zemsky ha recuperat els records dels
seus primers passos en el cine el
1963, quan va protagonitzar Al azar
Baltasar a les ordres –i mai més ben
dit– de Bresson, amb 18 anys tot just
acabats de fer i un candor que les
circumstàncies s’encarregarien d’eli-
minar. «A Bresson els actors no li
agradaven gaire, per aquest motiu
acostumava a treballar amb intèr-
prets no professionals a qui podia
dominar al seu gust. En el meu cas,
aquesta manipulació va ser del tot
consentida».

La relació entre l’home de 64 anys

i la verge –deixaria de ser-ho aviat en
el rodatge gràcies a la relació amb
un jove tècnic– sembla més una
història de vampirs. «Tots els grans
creadors són vampirs. Quan volia,
Bresson podia ser un home molt se-
ductor. És cert que tenia fama d’ho-
me difícil i ho era, però no per a la
seva petita actriu favorita». Si la
història no va arribar a més va ser
perquè Wiazemsky sentia pel direc-
tor una barreja d’atracció i repulsió.
El que es relata en la novel.la està ve-
lat per la contenció i el pudor: «Es
poden dir moltes coses de Bresson

que li donarien una imatge menys
maca i bella. Jo he volgut parlar
d’una altra cosa».

ENAMORAT PER UNA FOTO / La mode-
ració també s’estén en el retrat de
Jean-Luc Godard –personatge secun-
dari en la novel.la, encara que no en
la vida de Wiazemsky– a qui també
va conèixer per aquelles dates quan
ell va passar de visita pel rodatge del
mestre. Anys més tard, Godard con-
fessaria que es va deixar caure per
allà perquè s’havia enamorat de l’ac-
triu al veure una foto seva en una re-

vista. Poc després es convertiria en la
seva segona dona. «No volia parlar
gaire de Godard, perquè això corres-
pon als estrats més privats de la me-
va vida personal».

Convertir el record en una no-
vel.la li ha donat una gran llibertat:
«Al final del llibre explico com Bres-
son em va dir: he sigut molt feliç
amb tu perquè en certs moments he
aconseguit tenir la teva edat. És una
conversa inventada però reflecteix
molt bé el que va passar. I han hagut
de passar gairebé 40 anys perquè jo
pogués entendre-ho». H

JOAN CORTADELLAS

33 Anne Wiazemsky al Raval barceloní, la setmana passada.

COM LA
VIDA MATEIXA

< Al azar Baltasar no va ser
l’únic rodatge mogut d’Anne
Wiazemsky (a la foto). A les
ordres de Godard, el seu marit,
va participar en La chinoise,
rodada al pis conjugal on vivien.
«Estava molt acomplexada
perquè creia que tots em
comparaven amb Anna Karina,
la seva anterior dona i perquè
interpretar-se a una mateixa és
una cosa bastant impúdica».

LA CONFESSIÓ


