
Sagrat Cor de Jesús,  
¡en vós confio!

C
onfiança. El Govern de-
mana confiança. L’eco-
nomia només millorarà a 
base de confiança. La crisi 

frena la confiança en els governs. La 
SGAE necessita confiança per reno-
var-se. ¿És possible recuperar la con-
fiança? Confiança, confiança, confi-
ança. És buscada amb ganes. I com 
que n’hi ha poca, n’hi ha que, amo-
ïnats i sense remei, tanquen els ulls 
i recorren a oblidades fórmules d’in-
fància: «Sagrat Cor de Jesús, ¡en vós 
confio!» 
 La confiança és la base de la rela-
ció. Tant en l’àmbit privat com en el 
públic. La confiança és l’esperança 
que es té que les coses sortiran com 
un desitja. Jo sóc molt confiat. Per 
confiar, confio fins i tot en els frens 
del cotxe. Confio que la desconfian-
ça actual generalitzada serà aviat un 

malson i res més. Confio en els meus. 
I fins i tot en aquells que, d’entrada, 
sembla que vagin molt a la seva. Em 
ve del meu ofici. Vaig a veure l’úl-
tim de Sanzol per la confiança que 
m’han generat els seus treballs an-
teriors. I si obro un llibre a mitjanit 
és perquè confio que, més enllà de la 

història i l’estil, m’ajudarà a agafar 
el son.

Llum al final del túnel

Els que ens movem en el món de la 
cultura confiem que les jornades de 
reflexió crítica sobre la cultura cata-
lana convocades pel conseller Mas-
carell (que se celebraran a Barcelona 
durant la setmana vinent) aconse-
guiran aportar una mica de llum en 
aquest llarg túnel de la desconfiança 
pel qual caminem. I confiem que els 
més de 400 experts que estan citats 
a participar-hi confiïn en ells matei-
xos tant com nosaltres confiem en 
ells. I jo, confiat per naturalesa, con-
fio que seran capaços de crear con-
fiança.
 Encara que sempre hi ha qui des-
confia per endavant, per exemple el 
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La confiança és 
l’esperança que les 
coses sortiran com  
un desitja que surtin

Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts (Conca), que ha rebutjat la 
invitació del Departament de Cul-
tura i s’ha negat a participar en els 
debats. I si el Consell Nacional de la 
Cultura no confia en la Conselleria 
de Cultura, ¿en qui dimonis confi-
aré jo? Vull que m’ho expliquin. En 
canvi no vull arribar a ser El conde-
nado por desconfiado, i m’aferro des-
esperadament a la idea de tornar a 
habitar algun dia a La ciudad alegre 
y confiada, però, per favor, que m’ho 
expliquin.  
 En ple casc històric d’Osca sobre-
viu un comerç que va obrir per pri-
mera vegada les seves portes l’any 
1871 i que encara avui, 140 anys 
després, continua omplint-se de cli-
ents diàriament. ¿Volen saber com 
es diu? Ultramarinos La Confianza.  
Doncs això. H

puntsa
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«No m’agrada gaire despullar-me»

NANDO SALVÀ
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–La pel·lícula s’acaba amb l’allibe-
rament del seu personatge. No s’hi 
diu que, sis mesos després de sortir 
de la presó, va morir per una caigu-
da, ¿per què?
–Perquè el missatge de la pel·lícula 
és que l’esperança existeix fins i tot 
en els moments més foscos, no que 
la vida és un acudit cruel. És clar que 
Kenny Waters era un paio sense sort. 
El que li va passar és terrible. Però, 
al mateix temps, va morir sent un 
home lliure. I va disfrutar molt dels 
seus últims mesos: va aparèixer al 
programa d’Oprah Winfrey, va es-
coltar ofertes de Hollywood… Li en-
cantava ser el centre d’atenció. 

–Vostè és actor des que tenia 10 
anys. ¿Com ha modificat aquest ofi-
ci la seva percepció del món?
–Et diré que ser actor et pot fer més 
bona persona, almenys a vegades. 

En el drama judicial ‘Betty Anne Wa-
ters’, basat en fets reals, l’actor inter-
preta un home que va estar 18 anys 
empresonat acusat d’un assassinat 
que no havia comès.
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Per exemple, treballar a El desafío: 
Frost contra Nixon em va fer agafar 
consciència política. I abans de fer 
Betty Anne Waters, sempre havia sigut 
bastant naïf. Sempre vaig creure que 
la justícia funcionava, almenys en 
bona part, que només els culpables 
anaven a la presó, però no és així. So-
lem posar molta fe en el sistema ju-
dicial, però és un caos.

–Torna a aparèixer nu a la pantalla, 
i en són…
–N’he perdut el compte. Una vegada 
fins i tot vaig fer un nu frontal després 
de nedar en aigua gelada. No m’agra-
da especialment, a menys que digui 
alguna cosa del personatge. A La mi-
lla verde, on ensenyava el cul, li vaig 
demanar a la responsable de maqui-
llatge que m’hi pintés uns grans. Pe-
rò en general és difícil evitar que la 
vanitat s’apoderi de tu i que et bron-
zegis el cul abans d’ensenyar-lo. En el 
meu cas, vaig al gimnàs, però també 
m’encanta la cervesa.

–Ja que parlem d’exposar-se públi-
cament, vostè ha ofert grans inter-
pretacions però tot i així no és gaire 
conegut. ¿Li molesta?
–Em sembla bé. Em reconeixen bas-
tant pel carrer i he aparegut a porta-
des de revistes, no necessito res més. 
No vull res més. No sé com dimonis 
s’ho munta Brad Pitt, que no pot bai-

xar a comprar el pa. Jo no ho podria 
suportar. Sóc molt rondinaire.

–Però, ¿no pensa alguna vegada que 
mereix més reconeixement?
–Si penses d’aquesta manera estàs 
perdut. Només demano continuar 
treballant. ¿A què dedicaré si no el 
temps? ¿A emborratxar-me? 

–Sol treballar a Hollywood però es 
resisteix a abandonar el cine indie.
–Bé, m’agrada guanyar diners i tam-
bé interpretar bons papers, però a ve-
gades no es pot tenir tot. Per alguns 
dels meus papers no he cobrat ni 
un sol dòlar. Això sí, no puc fer pel-
lícules només per diners. Ho he in-
tentat. Cregui’m, m’agradaria agafar 
la pasta i córrer, però no puc. H33 L’actor californià Sam Rockwell.
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Cantonigròs acull 
la 29a edició del 
festival de corals
MÚSICA 3 El Festival Internacional 
de Música que té lloc a Cantonigròs 
(Osona) celebra aquest cap de setma-
na la seva 29a edició amb 1.200 par-
ticipants de 22 països. Amb motiu 
de l’Any Maragall, les corals han de 
cantar aquest any com a peça obli-
gatòria el cèlebre himne d’El cant de 
la senyera, amb lletra del poeta Joan 
Maragall i música de Lluís Millet. 
L’organització preveu traslladar el 
festival a Vic l’any que ve. H

temsí

Protesta d’actors a 
Mataró pel Festival 
Shakespeare
TEATRE 3 Davant la decisió del nou 
Ajuntament de Mataró de suspen-
dre la 9a edició del Festival Shakes-
peare, s’ha organitzat una acció de 
protesta per demà, 17 de juliol, a càr-
rec dels actors de Julieta&Romeo (un 
dels espectacles programats), que 
oferiran un fragment del seu mun-
tatge (a les 13.00 a la plaça de San-
ta Anna). L’acte s’afegeix a un ma-
nifest de protesta per la cancel·lació 
del festival. H


