
EL COR DE LES TENEBRES
Espectacle basat en la novel·la de

Joseph Conrad. Direcció: Guy Cassiers.
Intèrpret: Josse De Pauw. Coproducció:
Théâtre de la Ville de Parls i Festival
Automne à Paris. � DIES: Teatre de
Salt, 6 d’octubre de 2012. Festival
Temporada Alta.

n silenci sepulcral es va
imposar en el públic des
de la primera a l’última

escena, no per un excés de zel
respectuós envers l’intèrpret, sinó
perquè aquest, l’actor Josse De
Pauw, amb la seva continguda re-
citació, aconsegueix captivar l’a-
tenció de qui l’escolta, hipnotitzar-
lo com sota els efectes d’un pode-
rós barbitúric. No hi fa res que es
tracti d’un espectacle neerlandès
amb subtítols en català. 

La força interpretativa de l’únic
protagonista és una de les tres
potes que sosté un espectacle que
evoca el món conradià, i ho fa
aprofitant sense complexos l’es-
tètica de l’escenografia creada per
Francis Ford Coppola a Apocalypse
Now, la impactant adaptació ci-
nematogràfica de la novel·la El
cor de les tenebres, ben present en
l’imaginari col·lectiu. 

La segona pota és precisament

l’encert d’un attrezzo complex
però senzill d’interpretar i que no
distreu un públic concentrat en les
paraules. Un món audiovisual so-
bre uns plafons mòbils, que avan-
cen i retrocedeixen impercepti-
blement, silenciosos, en un joc
de subtileses posat sempre al ser-
vei de la veu. 

I la tercera pota de sustentació
de l’espectacle és, com venim
apuntant, la força de la paraula.
Una paraula que emana de la
boca d’un intèrpret calmós, de
gest subtil, que sap treure profit del
poder suggeridor de les paraules i,
com en un conte a la vora del foc,
amb el perfil del seu rostre il·lu-
minat tot just per una flama
titil·lant, concentra el protagonis-
me sobre la història narrada, en
aquest cas, els fets violents i san-
guinaris que envolten la inver-
semblant història del totpoderós
Kurtz, convertit en un Déu ali-
mentat a base de sotmetre l’inge-
nu món indígena de la selva. 

Una obra, en definitiva, posada
respectuosament al servei del text
evocador de Joseph Conrad, sà-
viament garbellat pel mateix Jos-
se de Pauw. 

La seva exhibició de capacitat
memorística és un valor afegit en
un espectacle que en la funció
d’aquest dissabte a Salt –estrena a
l’Estat espanyol– va arrencar un
fort, perllongat i sentit aplaudiment
que va obligar De Pauw a sortir di-
verses vegades a saludar. La seva
original i noble proposta deixa
molt bon regust. 
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El director Juan Antonio Bayona
va inundar literalment d’emocions
l’auditori del Festival de Cinema
Fantàstic de Sitges amb la seva
pel·lícula Lo imposible, en què
narra la història real d’una família
espanyola que va sobreviure al
tsunami del sud-est asiàtic de
2004.

Bayona, un habitual de Sitges, va
explicar que la idea de la pel·lícu-
la va sorgir quan la família que va
sobreviure al devastador tsunami
en què s’inspira, va decidir parlar
per primera vegada tres anys des-
prés de la catàstrofe al programa
radiofònic de la periodista gironi-
na Gemma Nierga.

Aquell testimoni va ser escoltat
per una de les productores del
film, Belén Atienza, i posterior-
ment el director va entrar en con-
tacte amb la família, que va deci-
dir col·laborar amb l’equip «quan
van veure que les nostres inten-
cions s’ajustaven a allò que s’es-

perava de la història», va indicar
Bayona.

«M’he considerat un missatger
d’una història que no em pertany
i he intentat relatar-la de la manera
més fidel possible», va comentar
Bayona, qui va comptar amb l’a-
juda de la mare real de la família

afectada, María, per «testar» tot allò
que s’anava gravant.

Tot i això, Bayona és conscient
que «el que es veu a la pel·lícula és
el començament del que es va
veure en la realitat, i és impossible
transmetre tot el sofriment d’a-
quelles famílies».

Lo imposible, segons Bayona,
«parla de la supervivència no no-
més com una victòria, sinó com
una cosa també molt dolorosa, i
per això tot el final de la cinta està
dedicat a la gent que s’hi va que-
dar».

Com ell mateix diu, l’enfoca-
ment que Bayona dóna dels fets
«situa l’espectador al centre de la
tragèdia i després l’envia a casa per-
què pensi sobre la seva pròpia
condició i existència».

El film, apunta Bayona, exposa
el desastre natural, però també
parla de la maduresa i «això té molt
a veure amb com ens sentim la
gent de la meva generació, que va
ser la primera nascuda en demo-
cràcia a Espanya, i que per això
vam créixer sobreprotegits».

Un rodatge difícil
El jove actor britànic Tom Ho-
lland, que interpreta en Lucas, el
fill gran de la família, va comentar
ahir que les primeres sis setmanes
de rodatge van ser molt intenses i
físiques, ja que «rodàvem l’escena
de l’onada i cada dia estàvem sota
de l’aigua intentant aguantar la
respiració».

El rodatge a Tailàndia, continua,
va ser «més cansat a nivell emotiu,
perquè havia de plorar i imaginar-
me que havia perdut la meva
mare, però afortunadament el di-
rector i Naomi Watts (la seva mare
en la pel·lícula) em van ajudar
molt». 

SITGES | EFE/DdG

Sitges rep el tsunami de «Lo imposible» 
El director Juan Antonio Bayona es va inspirar en el testimoni d’una família que va sobreviure a la catàstrofe del 2004

CONTE A LA VORA 
DEL FOC
La força interpretativa de Josse de Pauw i la paraula  de
Conrad sustenten un espectacle que evoca la relectura
d’«El cor de les tenebres» que va fer Francis Ford Coppola
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L’actor Tom Holland i Juan Antonio Bayona, ahir a Sitges. 
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LA IMATGE DE L’ONADA
Sense referents cinematogràfics

Bayona va tenir clars referents
en tot el material que hi ha a

Internet, tant de vídeos com de tex-
tos, a més del propi relat de la María,
però a nivell cinematogràfic no va te-
nir un antecedent estètic al qual re-
metre’s per mostrar la gran onada. 
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