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33 Leo Bassi fa malabarismes a la Mina, ahir.

SERGIO LAINZ

Eduardo Mignogna mira
al món rural buscant-hi
identitats perdudes

CINE I ESTRENA

MERCEDES JANSA
MADRID

Federico Luppi és el protagonista d’‘El viento’

c Gairebé una dècada des-
prés de treballar junts en

la premiada pel.lícula Sol de otoño, el
realitzador argentí Eduardo Mignog-
na ha tornat a cridar Federico Luppi
per donar vida a un personatge del
món rural a El viento. El film, que
s’estrena demà, va permetre a l’ac-
tor establert a Espanya tornar a la se-
va Argentina natal per al rodatge
d’una història sobre la culpa i la re-
cerca de la felicitat i d’identitats des-
conegudes.

Mignogna va escriure els dos per-
sonatges principals pensant en la pa-
rella d’actors protagonistes, encara
que inicialment la trama es va si-
tuar després de la guerra civil espa-
nyola. Així li va donar a Luppi el pa-
per de Frank, l’avi de la Patagònia, i
a Antonella Costa el d’Alina, la néta
de Buenos Aires. Va ser «motiu de fe-
licitat» que tots dos responguessin
tal com volia el realitzador.

Frank arriba a la gran ciutat per
comunicar a una néta la mort de la
seva mare, que és la seva pròpia filla.
D’Alina només en surt una pregun-

ta: ¿qui sóc? La resposta triga a arri-
bar tant com a caure el mur de silen-
ci i de reticència que el temps i els
secrets familiars han aixecat. «Luppi
sempre em sorprèn a l’interpretar»,
comenta el realitzador.

q SENTIMENTS I SECRETS
L’actor representa, segons les seves
pròpies paraules, una persona «es-
querpa, aspra, pagesa, que no s’as-
sossega i només flaqueja quan
confessa el seu secret».

Amb uns actius sentiments de
censura a la resposta del seu país da-
vant la dictadura militar, el protago-
nista de Martín Hache parla del desig
del seu personatge de pagar per un
deute del passat. «Sembla utòpic,
fantàstic, estrafolari, ingenu o fins i
tot tonto que hi hagi algú que vulgui
pagar per una culpa. Ara no es té
aquesta consciència. I el cine és bo
perquè permet pensar que encara
hi ha gent així», explica Luppi, que
recentment s’ha estrenat com a di-
rector.

Mignogna reconeix que la mort
de la seva mare i de la mare de la co-
guionista Graciela Maglie sobrevola
en tota la història.<

Viatge a la Barcelona oculta
Leo Bassi fa de guia
d’un insòlit passeig
en autobús pel
«pitjor de la ciutat»
i els seus voltants

Reportatge

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Leo Bassi dubtava a l’hora
de traslladar a Barcelona

el tour turístic crític que tanta tinta
va fer córrer a Madrid, on es va con-
vertir en estrambòtic cicerone de les
grans tares de la capital. Va investi-
gar pel seu compte i la seva conclu-
sió és que aquí les coses no són mi-
llors «encara que es facin amb més
elegància, més emmascarades».

Així que el bufó italià, que ha es-
tat contractat per l’Inn Motion del
CCCB, i per tant pel Grec –que
aquest any és tant Ajuntament com
Generalitat–, es va presentar armat
de megàfon i autobús –Bassibus–
per dirigir un viatge al que ell deno-
mina «el pitjor de la ciutat».

Cinc hores llargues, gairebé sense
moments de descans ni cap refrige-
ri –es va improvisar una parada en
una gasolinera–, va durar la broma.
Bassi, secundat per les seves hostes-
ses i per la inestimable ajuda d’Ada
–una col.laboradora que de tant en
tant posava ordre en l’aparentment
caòtic discurs de l’italià–, va fer re-
partir bosses de paper, utilitzables
en cas de nàusea ideològica i va en-
senyar als participants –unes 80 per-
sones– a emetre el crit atàvic, la res-
posta de Bassi davant la injustícies i
els atemptats urbanístics.

Perquè d’això anava la cosa. Bassi
va conduir el Bassibus a un Fòrum
desert i a l’exposició sobre la Barce-
lona futura que allà dorm el son
dels justos. «Aquesta nova Barcelo-
na no li interessa a ningú», va con-
cloure el còmic. El contrapunt a
l’erm va ser l’enrenou i la curiositat
que l’arribada del bus va despertar
al barri de la Mina. I allà, davant el
bust de Camarón que uns graciosos
havien deixat sense mandíbula per-
què se’ls va escapar la mà amb un
petard, Bassi va fer malabars.

Per accentuar el contrast, Ada i

les hostesses es dedicaven a il.lustrar
el personal sobre la tasca de les em-
preses immobiliàries, com també
d’ensenyar les cares de molts
d’aquests empresaris i d’alguns
polítics –Enric Reina, Jordi Oliveras,
Rafael González Tormo, Felip Puig o
Enrique Lacalle–, que Bassi va rela-
cionar amb l’especulació urbanísti-
ca. «És gent que està transformant
les nostres vides i nosaltres ni en
coneixem les cares. Hem buscat les
cares d’alguns a internet i no hi
apareixen».

A fi de conèixer el poder de prop,
Bassi va conduir la seva gent fins al
Real Club de Golf del Prat –també
buit– que sorprenentment es troba a
Terrassa. I aquí el bufó va encaixar
amb astúcia els dissuasoris insults
–«capullo», entre altres delicadeses–
d’un conserge estil Telly Savalas. La
següent visita no va tenir tanta emo-
ció però sí més tendresa. La de la
masia del senyor Pep, antic masover
de can Oliveras, a Esplugues, que fa
30 anys –ahir en feia 65– va decidir
que ningú el trauria d’allà. Com a
venjatiu contrapunt, Bassi va portar
la comitiva fins a l’avinguda Pear-
son –el súmmum de Pedralbes–, on
viu el constructor Romà Sanahuja,
gran antagonista del vell Pep. Allà el
bufó va deixar un ben falsificat car-
tell que anunciava un Pla Integral
d’Expropiació de l’avinguda Pear-
son. De nou, ningú va sortir a llegir–
lo.<

La queixa
EL BUFÓ ITALIÀ
ENSENYA A EMETRE UN
CRIT ATÀVIC CONTRA
LES INJUSTÍCIES


