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Vic acull la preestrena de la polèmica pel·lícula ‘Catalunya über alles’

Una altra cara del país

Vic

J.V.

En el seu últim paper a la 
pantalla, Jordi Dauder encar-
na el paper de líder d’un 
partit xenòfob, Catalunya X 
Sobre de Tot. El gran actor, 
mort la setmana passada, 
no va ser a temps de veure 
la preestrena a Vic, aquest 
dimecres, de Catalunya über 
alles, la pel·lícula del direc-
tor Ramon Térmens on va 
fer el seu treball pòstum. Si 
Jordi Dauder hagués pogut 
ser-hi, segur que no se li 
hauria escapat que entre els 
espectadors que mig omplien 
la sala del Cinema Vigatà, hi 
havia Josep Anglada, el líder 
de Plataforma X Catalunya. 

I és que ja se sap que, a 
les pel·lícules, qualsevol 
semblança amb la realitat 
és pura coincidència. O no. 
Catalunya über alles és un 
film que s’inspira en fets 
reals, episodis recollits de 
les notícies, que retrata de 
forma crítica la societat cata-
lana i, més en concret, una 
Catalunya interior transfor-
mada per l’arribada de gent 
d’altres terres. “És una pel-
lícula valenta”, explicava Joel 
Joan, l’altra cara coneguda 
del repartiment, “que tracta 
d’allò que està viu i al carrer, 
a Vic i en altres ciutats... és 
important dir-hi el que pen-
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D’esquerra a dreta, Tony Corvillo, Joel Joan, Ramon Térmens, Diana Juliana, Babou Cham i Víctor H. Torner

sem”. Són tres històries que 
tenen com a protagonistes 
un home sortit de la presó 
(Gonzalo Cunill), un immi-
grant (Babou Cham) i un 
empresari (Joel Joan), tots 
tres residents en un petit 
poble de Lleida. L’expresi-
diari pateix el rebuig social 
per l’estigma que arrossega, 
el nouvingut tira endavant 
amb esforç però topa amb 
el rebuig generat pel polític 
xenòfob, i l’empresari mata 

per protegir la seva família... 
aparentment. “Són fets que 
van sortir als diaris... em vaig 
adonar que si els ajuntava, 
donaven un retrat, un punt 
de vista panoràmic”, expli-
cava Ramon Térmens aquest 
dimecres. La figura del polí-
tic populista exerceix, en 
certa forma, de nexe d’unió 
entre els tres personatges. 
El discurs que pronuncia en 
un míting sona lamentable-
ment familiar a les orelles 

de l’espectador: “No vol dir 
que no hi hagi lloc per als 
immigrants. Hi ha un lloc 
per als immigrants, però és 
un lloc petit, perquè no hi 
cabem tots”. Darrere seu, 
una pancarta que proclama 
“Nosaltres primer. Aturem 
la immigració”. El lema de 
PxC a les últimes eleccions 
municipals era “Primer, els 
de casa”. I és que qualsevol 
semblança amb la realitat és 
pura coincidència.

A partir d’aquest divendres, 35 sa-
les de cine d’arreu del país projecten 
‘Catalunya über alles’, una pel·lícula 
on el director Ramon Térmens pro-

jecta una visió crítica sobre la reali-
tat social d’alguns pobles i ciutats de 
Catalunya que han canviat de feso-
mia amb l’arribada de la immigració. 

No per casualitat Vic va ser el lloc es-
collit per fer-ne la preestrena, dime-
cres passat. De la pantalla del Vigatà 
es trasllada ara a la del Cine Nou. 

Una notícia 
destapada  
a EL 9 NOU

Vic

J.V.

Una empresa osonenca 
que es dedicava a cobrar 
deutes de morosos vestint 
immigrants amb faixa i 
barretina inspira una de 
les històries de Catalunya 
über alles. La informació, 
destapada per EL 9 NOU i 
publicada el 2 de gener de 
2009, donava compte de la 
creació d’aquesta empresa 
i l’original modificació 
que havia fet del siste-
ma del cobrador del frac. 
En aquest cas, la imatge 
impactant era la de veure 
immigrants subsaharians 
vestits com si anessin a 
representar els Pastorets 
perseguint els deutors i 
avergonyint-los en públic. 
La notícia va cridar l’aten-
ció del director, Ramon 
Térmens, i la va guardar. 
Amb el temps, s’ha conver-
tit en l’episodi central de 
la pel·lícula. No és aquesta 
l’única vinculació oso-
nenca de Catalunya über 
alles. La música també es 
va gestar a Vic, de la mà 
del músic Xarli Oliver i 
els altres components del 
grup Glissando*.  El seu 
tema Catalunya über alles 
no sols és part de la banda 
sonora sinó que dóna títol 
a la pel·lícula. 

SSS... teatre estrena  
l’obra ‘Terra negra’
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Els actors i director de SSS... Teatre i Fakilaiart, dilluns passat als jardins de Can Parrella, on estrenaran ‘Terra negra’

Torelló

EL 9 NOU

Els jardins de Vicenç Pujol, 
un espai poc habitual per al 
teatre, seran escenari aquest 
dissabte a 2/4 de 9 del vespre 
de l’estrena de Terra negra, 
una coproducció entre la 
companyia torellonenca 
SSS... Teatre i Fakilaiart, nom 
sota el qual s’agrupen alguns 
nous actors que s’han afegit 
al muntatge. 

Albert Jofre, director de 
Terra negra, és també el crea-
dor d’aquesta obra, que parla 
d’una situació “que a tots ens 
afecta”. Jofre ha concebut el 
muntatge per ser representat 
fora d’un escenari convenci-

onal i, en aquest cas, expres-
sament per als jardins de Can 
Parrella, on s’habilitaran 200 
localitats (en cas que s’om-
plissin en la primera repre-
sentació, se’n programaria 
una segona a les 10 de la nit). 
Pere Trabal, Montse Arqués, 
Irene-Corpus Jofre, Manel 
Palacios, Isaac Moreno, Laia 
Pietx, Kiku Vidal, Xevi Fabré 
i Joan Artero configuren el 
repartiment de Terra negra, 
que també compta amb músi-
ca en directe interpretada 
per Guida Sellarès (acordió 
diatònic, i autora dels arran-
jaments) i Santi Carcassona 
(percussió). 

SSS... Teatre es va estrenar 
a Torelló fa sis anys amb l’obra 

Una titiua, dues titiues..., i 
posteriorment va represen-
tar El general, produïda pel 
Casal La Desperta; Aribau 34 
(2007), amb text d’Irene-Cor-
pus Jofre, i L’amant (2009). 

L’oferta teatral a Torelló es 
completa diumenge amb una 
altra proposta local, l’obra 
La llegenda del rei Artús, que 
el grup Xarxa va estrenar 
la passada festa major. El 

muntatge, dirigit per Jordi 
Torres, recrea l’època del 
rei Artús i els Cavallers de 
la Taula Rodona, i es repre-
sentarà a les 6 de la tarda al 
Teatre Cirvianum. 

Es farà als jardins de Can Parrella


