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L
a notícia de la recent mort 
del cineasta alemany Wer·
ner Schroeter m’ha tor·
nat, com la magdalena de 

Proust, als anys 70 del segle passat, 
quan en lloc d’assistir a les soporífe·
res classes de la inoperant facultat 
de periodisme de Bellaterra, passa·
va les tardes a la filmoteca veient les 
seves pel·lícules i les dels seus admi·
rables companys de generació, gent 
com Wim Wenders, Werner Herzog 
o Rainer Werner Fassbinder, al cel si·
gui. Crec que fins i tot vaig veure al·
guna cosa d’aquell excèntric que es 
feia dir Rosa von Praunheim i que, 
durant una època, va ser el company 
sentimental del senyor Schroeter. 
Per no parlar de l’inclassificable 

¿Què 
se n’ha fet 
d’aquell cine 
alemany 
dels 70?
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deesi Daniel Schmid, que no era alemany, 
sinó suís (encara que semblava turc), 
però era un immillorable company 
de viatge i fins i tot va tenir un pa·
peret (d’assassí, si no em falla la me·
mòria ) a El amigo americano (encara 
recordo emocionat dues pel·lícules 
seves: La paloma i Esta noche o nunca). 
Una vegada a casa, posats a comple·
tar l’empatx germànic, llegia les 
novel·les de Peter Handke i escolta·
va els discos de Kratfwerk.
 Un bon dia, tota aquesta alegria 
cinematogràfica alternativa va co·
mençar a llanguir fins a passar a 
millor vida. Wenders se’n va anar a 
Amèrica i va perdre l’ànima pel ca·
mí. A Herzog cada vegada li costava 
més que li produïssin les seves pel·

lícules. Fassbinder es va morir gràci·
es a la seva estricta dieta de drogues 
i alcohol. No sé de què la va dinyar 
Schmid, però tampoc es troba entre 
nosaltres. 
 Schroeter es va dedicar a dirigir 
òperes i si algú li pagava alguna pel·
lícula, els distribuïdors espanyols 
no es donaven per entesos i ens obli·
gaven als seus seguidors a refugiar·

nos en el record d’El reino de Nápo-
les i Palermo o Wolfsburg, dues de les 
seves millors peces. Si a això hi afe·
gim que el deixeble més avantatjat 
de Fassbinder, Robert Van Ackeren 
(responsable de joies com La pureza 
del alma, La mujer flambeada o La tram-
pa de Venus), no ha rodat cap film de 
ficció des del 1992, tindrem que al·
guna cosa fa pudor a Alemanya.
 Quan li vaig preguntar a Wim 
Wenders fa un munt d’anys per què 
tot havia acabat com el rosari de l’au·
rora, em va dir que els seus deliris i 
els dels seus amics els finançava la 
televisió alemanya. Fins que els van 
tancar l’aixeta. No sé si és cert, però 
sona versemblant en aquests temps 
tan prosaics. H 

Wenders va explicar 
que tot es va acabar quan 
la tele que els finançava 
va tancar l’aixeta

n 3 minutse

«Em nego a dirigir 
com Lars von Trier»

NANDO SALVÀ
MADRID

–Va rodar La nana a la casa on va 
créixer, ¿això significa que és au·
tobiogràfica?
–En part. Quan era petit, vaig pas·
sar de tenir una actitud rebel amb 
la meva criada a sen·
tir compassió i cul·
pa burgesa envers 
ella, i vaig rodar la 
pel·lícula per resol·
dre aquesta confu·
sió emocional. Però 
no he volgut jutjar 
ni ocupadors ni tre·
balladores. Tots són 
víctimes d’un siste· 
ma tercermundista.

–¿Com ha reaccio·
nat el seu entorn?
–Per a mi va ser un gran risc, per·
què al film retrato coses molt ínti·
mes de la meva família. Estic molt 
content perquè, gràcies a La nana, 
els meus pares i germans s’han 
atrevit a abordar certs assumptes 
de la nostra vida en comú. L’em·
pleada va deixar casa meva des·
prés de 25 anys, però no amb ran·

A ‘La nana’ –estrenada divendres 
passat– retrata la Raquel (Catalina 
Saavedra), una de les moltes dones 
explotades per treballar 24 hores 
com a treballadores domèstiques.
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cors sinó amb molta gratitud. Per a 
mi ha sigut tot un èxit emocional.

–La pel·lícula evita reflexionar sobre 
per què subsisteix a Xile una figura 
com l’assistent domèstica.
–Seria massa idealista i una mica in·
fantil si amb la meva pel·lícula pre·
tengués eradicar una situació tan 
arrelada i que afecta mig milió de 
dones a tot Llatinoamèrica. A més, 
el discurs polític està implícit en la 
relació que retrato. Subratllar·ho 
més hauria sigut de mal gust, gaire·
bé pornogràfic, i un menyspreu a la 
intel·ligència de l’espectador. 

–Però el final feliç del film suggereix 
que el problema de la Raquel no és 
social sinó afectiu.

–Jo no el considero un 
final feliç, però estimo 
la Raquel i em nego a 
tractar·la com Lars von 
Trier tracta els seus per·
sonatges. No vull diri·
gir així. Jo la faig passar 
per situacions molt di·
fícils, i crec que per ai·
xò es mereix una petita 
redempció final.

–¿Ha servit la seva pel·
lícula per millorar la si·

tuació de les treballadores domèsti·
ques al seu país?
–Sí. Per exemple, les criades no te·
nien els mateixos dies festius que la 
resta de treballadors. El Senat es va 
negar a deixar·les descansar el dia 
de Nadal perquè tots els senadors te·
nen una assitenta a casa. Gràcies a 
la meva pel·lícula, ja no treballen ni 
aquest dia ni altres festius. H

Bona memòria al Lliure 
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Nao Albet i Marcel Borràs sobresurten a ‘Dictadura-Transició-Democràcia’

pectador, que a més ha de canviar 
d’ubicació per seguir·los per dife·
rents, i atractius, espais de la sala Fa·
bià Puigserver. És més, forma part 
del concert de Raimon assegut en 
una moqueta davant d’un escenari 
buit i envoltat de pancartes reivin·
dicatives.

QUATRE ÒPTIQUES / L’exercici de me·
mòria, lògicament, resulta una mi·
ca dispers per les diferents òptiques. 
Cunillé i Albertí obren en una ca·
sa d’hostes, pròpia de la 13 Rue del 
Percebe, on potser es diuen i pas·
sen massa coses amb certa sensació 
de guirigall. Molt més austera és la 
performance de Bernat en la seva lí·
nia de saltar·se les convencions te·
atrals. La seva recreació del concert 
de Raimon –a partir de la troballa 
d’una vella gravació amb el so origi·
nal– és molt documental. Després la 
curiositat deriva en fatiga.
 El repte agafa vol amb Jordi Ca·

sanovas i el seu programa Directo de 
noche, d’entrevistes i música, amb 
una directora a l’estil Montserrat 
Roig i un presentador com José Ma·
ría Íñigo. Casanovas dibuixa amb 
encert aquells primers anys de la 
transició. A més, tampoc falta una 
imitació hilarant de Los Pecos a càr·
rec d’Albet i Borràs, abanderats de 
l’excel·lent treball de tots els actors.
 Ells són els guanyadors del mun·
tatge. Perquè el seu quadro sobre 
l’Euskadi del GAL és tan valent com 
encertat. Primer de tot, són dos grans 
intèrprets. Segon, dos dramaturgs 
atrevits. Tercer, dos paios brillants. 
En la trobada de dos joves homose·
xuals, un polititzat i l’altre més es·
cèptic, no hi falta ni hi sobra res. I, 
quan l’íntima història fa un tomb 
brutal, l’escenari acull gairebé un 
film d’acció. Portada la tensió al mà·
xim, tornen a donar·li una altra vol·
ta en un genial epíleg coreogràfic. 
Talent majúscul. H

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

P
ropostes com Dictadura-
Transició-Democràcia merei·
xen l’aplaudiment pel sol 
fet d’haver·se plantejat. 

Àlex Rigola va convocar creadors 
pròxims al Lliure perquè, en un quà·
druple exercici, fessin una mirada 
a l’Espanya de l’any del seu naixe·
ment. Així, la parella Xavier Alber·
tí·Lluïsa Cunillé despatxa un fresc 
costumista del 1962, Roger Bernat 
recupera el concert de Raimon a la 
universitat de Madrid el 1968, Jordi 
Casanovas entra en la transició amb 
un programa televisiu del circuit 
català del 1976, i el duo Nao Albet·
Marcel Borràs viatja al mogut País 
Basc de finals del 1989.
 Els quatre quadros representen 
un suggerent tour de force per a l’es·

33 Una escena del muntatge ‘Dictadura-Transició-Democràcia’, que es representa al Lliure.


