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Anticristo
Dir.: Lars von Trier. Int.: Willem
Dafoe, Charlotte Gainsbourg.
Dinamarca, 2009

Ingmar Bergman sempre
va somiar fer una pel·lí-
cula únicament amb dos

actors i una habitació, i Se-
cretos de un matrimonio
es va apropar molt a aquest
desig. Anticristo, el darrer
treball del danès Lars von
Trier, va encara més enllà
amb una proposta aparent-
ment delirant: barrejar una
peça de càmera d’inspiració
psicoanalítica amb alguns
dels trets més característics
del cinema de terror, usar el
gore per tal de fer un dis-
curs d’abundants referènci-
es filosòfiques. La història
d’una parella que perd el fill
i es tanca en una casa enmig
del bosc per superar el seu
dolor, li serveix tant per
aprofundir en les arrels míti-
ques de la relació home-
dona com per mirar-la des
de la perspectiva del cine de
gènere. El resultat, però,
està més proper de Dreyer
que d’El exorcista.

Von Trier sempre ha estat
un cineasta excessiu i ego-
cèntric, i les seves pel·lícules
s’acostumen a moure per
terrenys perillosos, entre
l’exhibicionisme i la impos-
tura. Curiosament, Anticris-
to, que en principi portaria
aquesta tendència a l’ex-
trem, acaba revelant-se com
la més emotiva i sincera. Hi
ha en ella una percepció del
dolor realment punyent, ex-
tremadament física, i el joc
entre els actors –excel·lents–
i la càmera arriba a límits
gairebé experimentals, com
si Von Trier volgués copsar
allò invisible que s’amaga
darrere de les aparences. A
més a més, la seva obsessió
per les heroïnes en conflicte
permanent amb el món
troba en el personatge de
Charlotte Gainsbourg la
plasmació més potent. Per-
què, encara que desequili-
brada i irregular, Anticristo
resumeix perfectament, en
la seva deriva embogida,
allò que Von Trier sempre
ens havia volgut transme-
tre: el caos de la vida i de les
relacions humanes, l’auto-
destrucció com a destí
monstruós i ineludible.
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Quina por,
la parella!

El film de Von
Trier resumeix
amb perfecció el
caos de la vida

Teatre
catalàa
l’aparador
El festival de teatre
infantil i juvenil Au
Bonheur des Mômes
ha convidat 19 grups
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La cultura catalana és la
convidada d’honor al Festi-
val Au Bonheur des
Mômes. El certamen, tot
un referent europeu del te-
atre infantil i juvenil, co-
mença demà i se celebrarà
fins al 28 d’agost a la loca-
litat francesa de Grand-
Bornand.

La selecció catalana
compta amb dinou compa-
nyies: CircOxidado, Nats
Nus, Cia La Baldufa, Xip
Xap, Teatre Nu, Léandre,

Claire, La Máscara, Los
Gingers, Mag Edgar, Los 2
Play, Pep Bou, Trukitrek,
Mumusic Circus, Jordi Ber-
tran, Circus Klezmer,
Petra Rochau, Mariantònia
Oliver i El Teatre de l’Home
Dibuixat.

El festival Au Bonheur
des Mômes –coorganitzat
entre el Théâtre de la Tou-
pine i l’Oficina de Turisme
de Grand-Bornand– arriba
aquest any a la seva 19a edi-
ció. Hi participaran 92
companyies de titelles, tea-
tre, dansa, circ i arts de car-
rer i s’hi podran veure 380
representacions, 16 tallers,
9 exposicions i represen-
tants dels festivals d’aquí.
Com en edicions anteriors,
es preveu l’assistència
d’unes 80.000 persones. ■

Pep Bou és un dels artistes catalans convidats a sorprendre el
públic del festival francès ■ ROBERT RAMOS

ElsSauen
laintimitat

El fotògraf Martí E. Berenguer recupera
a ‘Sau vist’ els moments més íntims de
Carles Sabater, Pep Sala i el seu equip

Gemma Aguilera
PRADA DE CONFLENT

La nit del 12 de febrer del
1999, el fotògraf Martí E.
Berenguer tornava a casa
des de Vilafranca del Pene-
dès sense saber que amb la
seva càmera havia copsat
les darreres emocions i re-
cords dels Sau. Aquella
nit, el seu cantant, Carles
Sabater, moria sobtada-
ment després del concert.
Boig per tu; El tren de mit-
janit; És inútil continuar;
No he nascut per militar i
centenars de cançons més
quedaven sense veu, però
els nou anys de vivències
que havien compartit en
Carles, en Pep i el seu
equip tècnic fora dels esce-
naris quedaven salvades
en imatges.

Ara, deu anys més tard
d’aquell tràgic succés, el fo-
tògraf ha volgut compartir
aquells instants privats
amb els milers de segui-
dors que encara avui té el
patrimoni musical del
grup Sau. “Amb la perspec-
tiva dels anys he entès el
fenomen SAU, per què el
públic embogia quan sorti-
en a l’escenari. I repassant
l’arxiu per fer la tria per al
llibre Sau vist, he pres
consciència que aquelles
fotos producte d’un encàr-
rec havien esdevingut his-
tòriques. Sobretot perquè
en Carles ja no hi és. Allà hi
havia bona part de la vida
d’una persona que ha mar-

xat”, reconeix Martí Be-
renguer.

El fotògraf ha fet una
tria entre més d’11.000
contactes aconseguits en
66 sessions. “Són retrats
de moments que passaven
lluny dels ulls dels fans
però prop de la meva càme-
ra. He fet aquest llibre per-
què Sau encara és viu en
l’imaginari col·lectiu, però
també perquè tenia la ne-
cessitat de reflexionar
sobre aquella etapa, i
també per abocar senti-
ments que tenia latents i
que potser no havia acabat
de canalitzar”, reconeix el
fotògraf.

La naturalitat d’en Carles
Sau vist reflecteix la com-
plicitat d’un equip que, a
parer del fotògraf, “va ser

el grup que va fer embogir
més els seus fans combi-
nant el bon rock amb la
naturalitat d’en Carles”.

Des de la primera foto,
copsada en el concert a la
sala Otto Zutz de Barcelo-
na el Sant Jordi del 1991,
fins al concert de Vilafran-
ca del Penedès el 12 de fe-
brer del 1999 –ell era
l’únic fotògraf en aquell
concert–, Martí E. Beren-
guer fa un recorregut per
totes les gires i espectacles
dels nois de Sau, però de-
fuig les fotos “més clàssi-
ques” dalt de l’escenari i
presenta altres imatges
que no sempre són les més
espectaculars que va fer,
“però sí les més emotives i
quotidianes del grup, les
que expressen amb més
força què sentien ells”. ■

Martí E. Berenguer muntant l’exposició que ha dedicat al grup Sau ■ ACN

La mirada de Martí E. Beren-
guer va copsar tots els con-
certs de Sau, però també els
moments més íntims i apa-
rentment irrellevants del
grup. Rostres de cansament
al camerino després d’una
actuació, mirades de compli-
citat instants abans de pujar
a l’escenari, un gest pacient
dels tècnics...

Una valuosa informació
sentimental que aquest fotò-
graf conserva en més
d’11.000 negatius havia que-
dat emmagatzemada en cai-

11.000 records per triar
xes fins que, deu anys des-
prés de la mort de Carles Sa-
bater, va decidir compartir
aquells instants màgics amb
tothom que en algun mo-
ment va vibrar amb el grup.

Sau vist és un tast de 200
imatges que arrenquen
l’abril del 1991 i acaben amb
l’últim concert. L’autor del
recull exposarà, entre el 16 i
el 20 de setembre vinents,
una tria de fotos a la Biblio-
teca Joan Triadú de Vic, coin-
cidint amb la celebració del
Mercat de Música Viva.


