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Públic familiar

L’anomenat públic familiar tenia mala
premsa fins fa quatre dies. De jove,
hauria escopit sobre la closca dels cre-
tins que el reivindicaven per al con-

sum cultural. A mí, això de barrejar família i cultu-
ra em resultava dissonant, potser perquè en la me-
va adolescència sempre vaig viure la família com
un peatge social i no pas com un espai de transmis-
sió cultural. Vaig començar a autodeterminar-me’n
als catorze anys, amb una fugida avortada per la
força, vaig conviure-hi molt de temps com un estat
associat i no vaig parar quiet fins que vaig aconse-
guir independitzar-me’n. Dècades després, encara
em crida l’atenció sentir parlar de públic familiar
en àmbits culturals generalistes. L’any 2007, asse-
gut entre els implicats en la temporada teatral del
TNC en qualitat de traductor de l’Arcàdia de Tom
Stoppard que hi va muntar Ramon Simó, seguia
amb interès el discurs de Sergi Belbel i em va sob-
tar que apel·lés al públic familiar. És el que tenen
els prejudicis associats alGeneration Gap.Quan ara
vaig a concerts o al teatre em sobta la quantitat
d’adolescents que hi assisteixen amb els pares (o
viceversa). Els gaps (bretxes) s’obren en altres
fronteres. Hi continua havent gent que no aniria
amb els seus pares ni al quiosc, però hi ha altres
fronts de conflicte oberts i el generacional resulta
menys general.
Això explica l’aparició de propostes tan ex-

traordinàries com el festival Petits Camaleons
que es fa aquest cap de setmana a Sant Cugat. Un
festival demúsica per a nens (i nenes) que podria
ser com qualsevol festa infantil si no fos que hi

toquen Antò-
nia Font, Els
Amics de les
Arts, Quinta-
na, Gavaldà,
Guillamino,
Las Migas, La
Pegatina, Els
C a t a r r e s ,
Anna Roig i

l’Ombre deTonChien, Teràpia deXoc oTxaran-
go, entre d’altres. És a dir, una selecció del bo i
millor de l’escena musical catalana en un entorn
adequat per a nens de tres a dotze anys. L’organit-
zació ha previst tres espais, miniconcerts de mit-
ja hora, amb vuit o deu cançons, els decibels ajus-
tats a les oïdes més tendres, uns horaris adaptats
als dels nens, per no alterar ni banys ni àpats i
una limitació que subverteix l’ordre natural de
les coses: els adults no hi podran entrar si no és
acompanyant un menor, fins a un màxim de dos
permenor,mentre que una persona adulta podrà
acompanyar un nombre il·limitat demenors.Mai
com avui un adolescent (amant de la música) no
haurà viscut la sevaminoria d’edat comuna opor-
tunitat, en comptes de com un problema.
Nom’imagino gaire els nens de la meva quinta

a la falda de lamare en un concert dels Sirex o els
Mustang, però em sembla òptim que el marc fa-
miliar i la cultura del moment trobin espais de
confluència. Els mateixos que reclama per a la
nostra cultura comuna l’esplèndid monòleg Aco-
rar que el manacorí Toni Gomila representa
aquests dies a La Seca-Espai Brossa de Barcelona
i en el qual brolla l’exuberància verbal de la llen-
gua catalana a Mallorca, just quan el president
Bauzà malda per provocar un Gap Generation
que impedeixi la transmissió de la cultura fami-
liar a ses Illes. Acorar vol dir degollar.

Juan Carlos Medina, ahir a Sitges
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Tretde sortida
per a ‘REC4’...
pocabroma
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Sitges

E l cinema de terror, el de
les pors i els monstres, és
l’excusa perfecta per par-
lar del present. Una for-

ma essencialment poètica, pel que
té de metàfora, de dir el que, de ve-
gades, d’una altra manera, es calla.
Insensibles, dirigida pel debutant
JuanCarlosMedina, témolt deme-
tàfora interposada, de poema pu-
nyent, d’udol llarg, llarg...
Potser massa.
Però anem a pams. Insensibles,

ambÁlex Brendemühl com a prota-
gonista, explica la història d’un neu-

rocirurgià, un paio entregat a evitar
el dolor dels altres, que necessita
trobar els seus pares, els seus pares
veritables, per fer-se un trasplanta-
ment de medul·la.
D’altra banda, per molts altres

costats en realitat (en forma de
flashbacks), s’explica la història
d’uns nens, nascuts cap als anys
trenta, que pateixen una estranya
mutació: són insensibles al dolor. I
així, a salts temporals i espacials, se-
guim aquests dos camins, destinats
a trobar-se: la recerca d’Alex i les
tristes peripècies d’un d’aquests
nens permanentment anestesiat.
Un exhaustiu viatge que ens porta
de la Guerra Civil espanyola a la Se-
gona Guerra Mundial, per arribar,
els anys seixanta, a les persecucions
polítiques i als torturadors polítics
de l’època. La metàfora està servi-
da: ho explica el mateix Juan Car-

los Medina: “Els nens són Espa-
nya”. I al camí convergent de les du-
es històries trobem “la necessitat de
saber la veritat, o sigui, la recerca
de la memòria històrica”.
Els referents també els assenyala

el director: El espinazo del diablo, i

El laberinto del fauno, sense oblidar
El espíritu de la colmena. La violèn-
cia, que n’hi ha, perquè parla de bo-
geria i de guerra, és, pel director, “ho-
nesta”, i sens dubte “necessària”. De
quina altra forma es pot parlar d’uns
temps durs, de misèria? “L’especta-
dor nopot sortir indemne de la pel·lí-
cula”, afirma el director.
Els ulls inquisitius d’AlexBrende-

mühl són la nostra guia en aquest
viatge al passat. Brendemühl, fred
però gens distant, quanmira, ens es-
panta. “És l’actor perfecte. Contin-
gut, sembla llunyà, però sents la
tempesta al seu interior”.
Insensibles és ambiciosa, amb

molt cinema dins. Els nens resulten

inquietants, el millor del film amb
Brendemühl, esclar, que és perfecte
en el seu paper de testimoni de càr-
rec. És una pel·lícula desbocada, si
es vol. També prolixa, però atresora
una gran virtut: que parla de les
grans coses que farà en el futur
aquest director anomenat JuanCar-
los Medina.
Però si ahir es va parlar d’una

pel·lícula a Sitges, aquesta va serHo-
ly motors, de Léos Carax. Narra les
successives històries d’un tal se-
nyor Oscar que viatja en limusina,
més que d’un lloc a un altre, d’una
vida a l’altra.
Un joc de màscares que fatiga i

que porta a enlloc. Un joc, en fi, que
no ens convenç, la veritat. Molts
d’altres la qualifiquen de clàssic ins-
tantani. Expliquen que un jurat l’ha
vist dues vegades. O sigui, de camí
al premi.c

La pel·lícula estrella
de la jornada va ser
‘Holy motors’, joc de
màscares del francès
Léos Carax

El bo i millor de
l’escena musical
actua per a nens
de tres a dotze anys

]En una gala nocturna,
tan sols per a molt fans (o
insomnes impenitents), es
presentava ahir a Sitges el
teaser fals, perquè en rea-
litat no se n’ha rodat res
encara, de REC 4: Apoca-
lipsis. La cosa, segons
Jaume Balagueró, l’encar-
regat de la direcció
d’aquest nou lliurament
de la sèrie de zombis a
Barcelona, va de debò.
Tot és a punt, i ja no hi
ha espai per a bromes...

‘Insensibles’ cercamitjançant
el terror lesclausdelpassat
JuanCarlosMedina debuta amb una producció catalana
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