
La música la firma Dani Martín, 
exvocalista d’El Canto del Loco, i 
Juan José Campanella (director 
d’El hijo de la novia i El secreto de sus 
ojos) apareix com a assessor i pro-
ductor associat. Tots dos fan que 
brilli una mica aquest estereoti-
pat film animat argentí que ex-
plica les aventures d’un canari fe-
mella i un pardal que s’escapen 
dels seus respectius captiveris. 
Disney (Los aristogatos, per exem-
ple) ho feia bastant millor; Plumí-
feros és una comèdia pírrica amb 
ocells que par-
len i té un tipus 
d’animació es-
cassament inno-
vadora i relle-
vant. QUIM CASAS

ANIMACIÓ

Un pardal 
poc exòtic
Plumíferos

Estrena: 8 de juny • Amb les veus de 
Luisana Lopilato, Mariano Martínez, 
Mirta Wons, Peto Menahem, Carla Pe-
terson. • Argentina • 80 minuts

HHDaniel de Felippo 

Corriols, orenetes, gavines, pi-
cots i altres aus apareixen al film  
El gran año, i totes són més interes-
sants que no pas els tres subjectes 
que es passen tota la pel·lícula 
perseguint-les. Encara que cadas-
cun ha d’afrontar alguns dimo-
nis personals, el director no car-
rega mai les tintes dramàtiques. 
El problema és que tampoc fa riu-
re ni explica què té d’interessant 
el fet de veure ocells. Seria el ma-
teix que els protagonistes de la 
cinta es dediquessin a sexar po-
llastres, en part 
perquè una pel-
lícula sobre això 
no seria menys 
divertida que 
aquesta. N. S.

COMÈDIA

Tres paios 
miren ocells
El gran año

Estrena 8 de juny • Owen Wilson, Ste-
ve Martin, Jack Black, Rosamund Pike 
• Títol original:  ‘The big year’  • Estats 
Units • 100 minuts 

HH David Frankel

DRAMA

Tot i que Antony Cordier adopta un 
posat suposadament sofisticat i de-
cadent per demostrar una actitud 
moderna sobre l’amor, el matrimo-
ni, la família, la monogàmia, el de-
sig i la gelosia, la seva mirada només 
revela a estones moralisme i a esto-
nes pur buit. Si s’afegeix que les vi-
des i els problemes dels personatges 
són avorrits, poca cosa ofereix el film 
més que la possibilitat de contem-
plar els cossos i la gimnàstica coital 
dels protagonistes. El més dolent és 

que el sexe és divertit per a qui el 
practica però gairebé mai per a 
qui només mira, sobretot si és tan 
tonto –atenció 
l’orgia en un mo-
lí de farina— i 
mancat de pas-
sió com en aques-
ta pel·lícula. N. S.

Sexe sense 
carn
Four lovers

Estrena: 8 de juny • Marina Foïs, Élodie 
Bouchez, Roschdy Zem, Nicolas 
Duvauchelle • Títol original: ‘Happy few’ . 
França • 103 minuts

H Antony Cordier
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«El meu avi era per mi 
el iaio de Barcelona»

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Nét de qui va ser president de la Gene-
ralitat, Anton Tarradellas (Lausana, 
Suïssa, 1978) protagonitza junta-
ment amb Ivan Fox La balada dels histò-
rics anònims a la Sala Beckett. Una obra 
que han escrit a quatre mans i que 
han fabricat a Bèlgica, on viuen. Rela-
ta l’exili del cor embalsamat de 
Francesc Macià. Un tros de la memò-
ria històrica que ells serveixen des de 
la distància «amb mirada d’avui».      

–L’anècdota del cor és certa.   
–Sí, sí. Quan jo era petit el meu pare 
solia explicar als seus amics que un 
dia estava amb el meu avi i aquest va 
rebre una trucada urgent d’un direc-
tor d’un banc de Tours (França). Li 
deia que hi anés ràpid que la caixa de 
plom que hi tenia dipositada feia pu-
dor de podrit i regalimava. El meu 
pare li va preguntar què hi havia. «El 
cor de Francesc Macià», li va respon-
dre el meu avi. Ho explicava com de 
broma, no se sabia ben bé si era veri-
tat o mentida. Però és cert, sí. 

–¿Una bona excusa dramatúrgica 
per parlar de l’exili? 
–Serveix de metàfora: el cor era l’es-
perit de la República. Foix em va pro-
posar fer una obra sobre les nostres 
històries personals. Vam investigar 
què va passar amb l’òrgan i vam des-
enterrar anècdotes oblidades de les 
nostres famílies, que tenen una gran 
dimensió dramatúrgica sense neces-
sitat d’inventar. L’Ivan descendeix 
d’anarquistes republicans que van 
lluitar contra el feixisme.    

–Va estudiar Història i Política, però 
al final es va decantar per la interpre-
tació. ¿Per què?
–La història m’interessa molt, però 
és un món d’estudi, de biblioteca. Jo 
necessitava viure, fer alguna cosa 
amb el meu cos, expressar-me.

-Va néixer a Suïssa, viu a Bèlgica, té 
orígens catalans i francesos. ¿D’on 
se sent?
–És molt simple: vaig néixer a Suïssa 
de mare francesa i pare català nas-
cut a la França dels exiliats. Visc a 
Brussel·les des de fa 10 anys i els 
meus fills són belgues. 

fer teatre, més belga. I, per desgrà-
cia, no tinc els diners a Suïssa, ha ha 
ha. 

–¿Per a vostè què representa Josep 
Tarradellas, quina imatge en té?
–Una imatge de normalitat. Era el ia-
io de Catalunya, de Barcelona. Vení-
em a passar les vacances d’estiu i 
Nadal, a veure el iaio. Eren els anys 
80 i jo era un nen. 

–¿Què recorda?
–Els meus primers records de 
Catalunya eren aliens a la vida polí-
tica, no parlàvem d’això, encara que 
ell tenia moltes activitats, estava 
amb els periodistes, era un personat-
ge. Tenia xòfer... Ja era gran, octoge-
nari, però sempre estava disponible 
per a nosaltres. Per a mi era un joc, 
una cosa excitant. Era una aventura 
passar aquells dies en un lloc estran-
ger, molt diferent d’on vivia, i també 
molt familiar. 

–En l’entorn on va créixer i on viu, el 
seu cognom no li deu pesar, ¿oi?
–Només quan parlo amb espanyols o 
catalans em pregunten pel cognom. 
L’obra també parla d’això perquè 
amb l’exili alguna cosa es trenca. Jo 
sóc nét dels que se’n van anar i tinc 
una distància amb la figura política 
que pot projectar la gent d’aquí amb 
el nom de Tarradellas, i això està bé. 

–¿Li permet una mirada diferent sobre 
la història que ofereixen a l’obra?
–Sí, la mirada d’uns joves d’avui. 
Amb la nostra sensibilitat, ironia, 
amb bromes i comèdia. H

  
ENtREvIstA  ANtON tARRADEllAs 3 Actor, estrena a la Beckett

33 L’actor Anton Tarradellas, dimecres al Museu d’Història de Catalunya.

JOAN CORTADELLAS

–¿Llavors?
–Els suïssos pensen que sóc espa-
nyol; els francesos, que sóc belga, 
aquí sóc un català de l’exili. Fa anys 
vaig pensar en quina era la meva na-
cionalitat i un dia em vaig dir: «¡Ufff, 
ho deixo! Pensaré en altres coses». És 
clar que hi ha coses del cor, de la his-
tòria, de la memòria, que em sento 
català. De cultura sóc més francès i 
de vida quotidiana i de manera de 

«Al meu avi un dia 
li van trucar d’un 
banc. La caixa que 
hi tenia feia pudor. 
Era el cor de Macià»


