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33 Koji Wakamatsu (dreta), director de ‘Caterpillar’, amb l’actor Shima Onishi, ahir a Berlín.
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CINE 3 FESTIVAL

‘Caterpillar’ deixa 
empremta a Berlín 
amb el seu morbós 
antibel·licisme

NANDO SALVÀ
BERLÍN

‘The robber’ sedueix 
amb la història real 
d’un atracador que va 
ser campió de marató

Les pel·lícules presentades 
ahir a concurs a la Berlina-
le van deixar sense argu-
ments a tots els que, dona-
da l’absència de cares co-

negudes amb les quals entretenir els 
fotògrafs, havien augurat una jorna-
da insípida. Perquè la cinta noruega 
A somewhat gentle man va provocar les 
primeres riallades que s’han sentit 
fins ara en la competició; l’austríaca 
The Robber va atresorar serioses pos-
sibilitats d’entrar en el palmarès; i 
de la japonesa Caterpillar es pot pre-
dir sense por a equivocar-se que és 
l’obra més genuïnament malalta de 
les que es veuran en el concurs. 
 El seu director no és un enfant ter-
rible sinó el veteraníssim director Ko-
ji Wakamatsu, un paio d’aspecte re-
alment curiós que ha convertit els 
horrors de la segona guerra entre 
la Xina i el Japó, o els de tota guerra, 
en pur material exploitation. ¿Com? 
Concentrant-los en la relació de tor-

tura física i psicològica entre un sol-
dat que torna a casa com un tros de 
carn, sense extremitats ni parla pe-
rò amb l’apetència sexual intacta, i 
l’esposa obligada per la seva lleialtat 
a l’imperi a ser la seva esclava.
 La relació i la pel·lícula resulten 
tan desconcertants com absorbents, 
almenys mentre Wakamatsu abraça 
la sèrie B, barrejant coits i monyons i 
rovells d’ou i sadomasoquisme. Llàs-
tima que al final li tiri més la consci-
ència social que el cabestrisme. Ca-
terpillar no porta el duel a les seves 
últimes i catàrtiques conseqüènci-
es perquè prefereix reiterar la seva 
denúncia de la perversa idea nipona 
de l’heroisme i el sacrifici i contra les 
guerres. «Totes són injustes. Hem de 
continuar lluitant per evitar que es 
repeteixin», proclamava ahir. Doncs 
això.

RIGOR I PERÍCIA / Encara que amb 
menys pretensions morals, també 
al passat es va acostar Benjamin Hei-
senberg, que passa per ser el nét de 
Werner Heisenberg –el físic que va 
formular el principi d’incertesa–. 
La seva pel·lícula, The Robber, va agra-
dar, i molt, i amb motiu. Perquè, 
amb un rigor narratiu i una perícia 
visual exemplars, sotmet la tensió 
de l’espectador a un crescendo sostin-

gut explicant la història real de Jo-
hann Rettenberger, que als 80 va ser 
l’home més buscat a Àustria. Fins 
que no el van capturar, es va dedicar 
a atracar dos o tres bancs al dia i elu-
dir després la policia gràcies a la se-
va velocitat, la mateixa que el va con-
vertir en campió de marató.
 The Robber és l’estudi de personat-
ge d’un personatge inescrutable. 
«No m’interessava saber per què cor-
re i atraca, sinó només retratar al-
gú que té una gran energia i es dei-
xa portar per ella», va comentar ahir 
Heisenberg, i les seves paraules ex-
pliquen per què tot el que sabem del 
pispa és que no corre per fugir, si-
nó que roba per poder córrer, fugir 
i, així, sentir-se viu. Que el personat-

ge sigui corredor és, doncs, la metà-
fora perfecta de la seva història, que 
en essència és una fugida cap enda-
vant, una recerca conscient o no del 
destí final. La mort, és clar.
 Andreas Lust, el protagonista, as-
pirarà al premi interpretatiu, pe-
rò no ho tindrà fàcil. La tercera pel-
lícula a concurs del dia, A somewhat 
gentle man, és una barreja de comè-
dia negra i cine negre agradable i 
oblidable –va ser la més aplaudida 
de la jornada– que té al seu centre 
l’actor suec Stellan Skarsgard. El mi-
llor que pot dir-se del seu treball in-
terpretatiu, en la pell d’un excon-
victe i objecte sexual, és que Buster 
Keaton i Aki Kaurismaki n’estarien 
orgullosos. H

J Gael García Bernal, Diego 
Luna, Carlos Reygadas i fins 
a 10 realitzadors mexicans 
van presentar ahir fora de 
competició el film col·lectiu 
Revolución,  una desena de 
curtmetratges que narren 
aspectes de la vida quotidiana 
dels mexicans i, així, 
commemoren el centenari de 
la revolta que va enderrocar el 
president Porfirio Díaz.

LA ‘REVOLUCIÓ’  
MEXICANA

L’HOMENATGE

33 Toti Soler (dreta) i Joan Ollé (esquerra), amb Lluís Cartes.

ALBERT ARCAS PONS

Poesia de portes obertes

rònicac

Toti Soler i Joan Ollé van creuar camins amb subtilesa a Barnasants

JORDI BIANCIOTTO
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

El que no es pot descriure amb pa-
raules no existeix, diuen els lingüis-
tes, encara que les interpretacions 
de guitarra de Toti Soler, amb aque-
lla serena vida interior, es mouen en 
una realitat paral·lela quasi sense lè-
xic ni necessitat de fer-ne ús. Però, en 
l’última aventura, Soler ha fet cas de 
la màxima i ha posat el seu art en con-
tacte amb el verb de Joan Ollé. Músi-
ques i parlaments alimenten un reci-
tal balsàmic, El quartet dels mals endre-
ços, que es va desplegar diumenge a 
l’Auditori Barradas, de l’Hospitalet, 
dintre de Barnasants.
 Quan no era un era l’altre entre 
composicions refinades i textos amb 
dobles fons. Soler, a qui se li escapa 
a vegades un somriure de plenitud 
com els de Stéphane Grappelli, va 
alternar la proximitat flamenca (Vi-
nya Laia), la memòria sentimental 
(Léo Ferré) i l’al·lusió a la seva anome-
nada trilogia vital (El crit, Sílvia, Àlex) 
ben acompanyat per dos músics que 
s’han guanyat la seva confiança, Llu-

de Sagarra, i Coral romput, d’Estellés. 
Ollé va recitar amb actitud casual, 
tutejable, però es va posar transcen-
dent per llegir Rilke, cosa que és molt 
lògica. Soler va culminar amb una fo-
sa d’ànim zen: el miniaturisme vital 
de Suzanne (Cohen) i Petita festa. «Som 
tres: la lluna, jo / i l’ombra que em seguia». 
Si la seva guitarra hi és, aquesta festa 
és d’obligada assistència.  H

ís Cartes (percussió) i Marc Prat (con-
trabaix). Assegut davant una llitera, 
Ollé va dialogar amb difunts que plo-
ren els vius, va replicar José Agustín 
Goytisolo, va piropejar Pasqual Ma-
ragall i es va fumar un cigarret.

OVIDI, PRESENT / Hi va haver dues cites 
al germà perdut de Toti Soler, Ovi-
di Montllor: Aiguamarina, amb text 


