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Que totes les diputacions 
menys una són molt genero-
ses en matèria de cultura és 

un fet tan evident com no prou reco-
negut. La sensibilitat de les de 
Barcelona i Girona és proverbial. És 
hora d’arribar amb aportacions mu-
nicipals o supramunicipals on no ar-
riben les tan malmeses finances de 
la Generalitat. No taparem tots els 
esvorancs que han causat les retalla-
des forçoses del departament de Cul-
tura i les voluntàries, arbitràries i 
molt exagerades del ministeri de 
Cultura, però els pal·liatius es no-
ten.  

Milions 
per a 
Barcelona

XAVIER

Bru de Sala

deesi

              

 No fa gaire, els cinc milions de 
l’Ajuntament de Barcelona han es-
tat providencials per als equipa-
ments de la ciutat que més patien. Fa 
ben poc, el conveni dels 30 milions 
que van de la diputació al munici-
pi de Barcelona en concepte d’equi-
paments. No s’acaba aquí, però és el 
més visible.
 El model dels consorcis, que va 
ser impulsat pel Pacte Cultural, 
encara funciona. Llevat del Tea-
tre Nacional de Catalunya, gairebé 
cap dels grans equipaments cultu-
rals de capitalitat és responsabili-
tat d’una sola Administració. Ave-

sats com estàvem a certes rivalitats, 
no podrem deixar de lloar aquesta 
nova solidaritat interinstitucional 
que substitueix les gelosies per les 
sinergies. 
 Ara bé, sempre hi ha un però, fa 
una mica de mal d’ulls que es vagin 
projectant i posant en marxa nous 
equipaments mentre anem perdent 
teixit cultural per la precarització 

dels ajuts púbics i la contracció del 
mercat que el brutal augment de 
l’IVA ha impulsat perversament. Un 
cop oberta l’aixeta de la generositat, 
caldria fer extensives o molt més ex-
tensives les aportacions extraordi-
nàries a la indústria, a la producció i 
a la distribució.
 Convindria, per exemple, consti-
tuir entre tots un fons excepcional 
per a l’audiovisual. Un altre exem-
ple, l’impuls al turisme cultural que 
cada dia reclamen més nombroses 
i autoritzades veus, entre les quals 
destaca la del mateix conseller  Mas-
Colell. H

S’ha d’alabar la 
nova solidaritat 
que substitueix la 
gelosia per les sinergies

Barceloní per accident
Tot i que la mala sort que el nos-
tre país ha acumulat últimament 
en els grans festivals de cine ens 
tempti a apropiar-nos dels triomfs 
d’Amat Escalante, no ho hauríem 
de fer. De pare mexicà i mare nord-
americana, és veritat que va néixer 
a Barcelona, però casualment, i, en-
cara que molts anys després, quan 
va decidir fer-se director de cine, va 
elegir la seva ciutat natal per for-
mar-se, diu que se sent totalment 
mexicà. «Els meus pares estaven 
viatjant per Europa i el dia que vaig 
néixer eren a Barcelona», explica el 
cineasta, de 34 anys, que va ser ins-
crit amb un nom de sonoritats ca-
talanes. «Si m’hagués avançat uns 
dies podria haver vist la llum a Es-
candinàvia». Gràcies a Heli, el tercer 
llargmetratge que dirigeix i el ter-

cer amb el qual participa en el Fes-
tival de Cannes –tot i que els dos an-
teriors, Sangre (2005) i Los bastardos 
(2008) ho van fer fora de competi-
ció–, Escalante va obtenir diumen-
ge el premi al millor director. 
 Heli se situa en un dels estats més 
violents de Mèxic, Guanajuato, on 
el director va passar la seva infàn-
cia i joventut. La pel·lícula narra 
l’espiral de crim i venjança en què 
cau una família quan la seva filla 
de 12 anys s’enamora d’un cadet de 
policia implicat en un cas de des-
viament de droga. Un món de cor-
rupció institucionalitzada i cru-
eltat endèmica poblat per agents 
de la llei que amb una mà decapi-
ten caniches mentre que amb l’al-
tra converteixen nenes en esclaves 

sexuals. «Mèxic és un país merave-
llós però pateix un virus que ha envaït 
certes regions. Mitjançant els meus 
personatges he volgut mostrar con-
seqüències d’aquesta malaltia com 
la pèrdua d’innocència i la desinte-
gració de la família». 
 I ho fa de manera contundent-
ment brutal: durant la projecció 
d’Heli a Cannes hi va haver especta-
dors que van abandonar la sala a cau-
sa d’escenes com la tortura d’un jove 
a qui destrossen les costelles amb un 
bat i li cremen els genitals. Un grup 
de nens que juguen a la Wii fan torns  
per col·laborar en la pallissa. Darre-
re d’ells, a la cuina, una dona prepa-
ra te. «¿Quin sentit té no mostrar la 
violència només perquè l’especta-
dor no pateixi, si la vida real no és ai-
xí?», es defensa Escalante. «Des d’un 
punt de vista moral, la nostra 
responsabilitat consisteix a 
mostrar les atrocitats com 
són, tristes i brutes».
 De fet, la violència que 
està enquistada en la so-
cietat mexicana és l’as-
sumpte de capçalera 
de la filmografia d’Es-
calante. En el seu curt 
Amarrados (2002), un nen 
sense sostre i addicte a la 
pega es veia abocat a un 
cercle viciós de disfunció i 
abusos sexuals; Sangre po-
sava el focus en l’àmbit do-
mèstic per retratar una pa-
rella llastada per la gelosia 
i el maltractament; i a Los 
bastardos dos mexicans que 
treballen clandestinament 
a Los Angeles accepten l’en-
càrrec d’assassinar una do-
na. 
 ¿És possible explicar histò-
ries mexicanes sense inclou-
re-hi violència? «Espero poder 
-ho fer en la meva pròxima pel-
lícula, però la realitat és que en 
els últims set anys, 70.000 per-
sones han estat assassina-
des a Mèxic», lamenta el direc-
tor. «Hi ha dues realitats opo-
sades: l’home més ric del món 
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AMAT ESCALANTE 3 Nascut a Barcelona el 1979, de pare mexicà i mare nord-americana, el prometedor 

cineasta ha estat reconegut a Cannes amb el premi al millor director per ‘Heli’, la seva tercera pel·lícula.

viu a Mèxic, i el que els passa a les 
persones més pobres del món (al-
gunes d’aquestes també viuen al 
meu país) no els importa. Definiti-
vament, alguna cosa no funciona». 
En tot cas, les pel·lícules d’Amat Es-
calante no són cine amb missatge o 
de tesi. «A mi m’interessa més aviat 
crear atmosferes», matisa.

Deixeble de Reygadas

Així ha estat des que als 15 anys va 
deixar l’escola per perseguir el seu 
somni de fer pel·lícules. Al prin-
cipi no va ser fàcil. «Vaig passar 
sis mesos en una escola de cine a 
Barcelona [el Centre d’Estudis Ci-
nematogràfics de Catalunya], pe-
rò no era el meu lloc. Vaig acabar 
aprenent pel meu compte, llegint 
molts llibres i, sobretot, veient pel-
lícules i enamorant-me de cine-

astes com Robert Bresson, Luis 
Buñuel i Sergio Leone». Va alter-
nar feines de subsistència amb 
les seves primeres experiènci-
es darrere de la càmera i, als 18 
anys, va descobrir el seu com-
patriota Carlos Reygadas, per a 
qui va treballar com a ajudant 
de direcció a Batalla en el cielo 
(2005). Des de llavors, Reygadas 
ha produït totes les seves pel-
lícules. «Carlos va fer un paper 

molt important en la meva carre-
ra, va creure en mi des del princi-
pi», comentava Escalante diumen-
ge després de rebre a Cannes el 
mateix premi que Reygadas va ob-
tenir l’any passat gràcies a Post Te-
nebras Lux (2012). ¿Casualitat? Di-
fícilment. H

«Els meus pares 
estaven de viatge
per Europa, i el dia 
que vaig néixer eren 
a Barcelona. Podria 
haver nascut a 
Escandinàvia»

«Tot i que vaig 
estudiar al 
Centre d’Estudis 
Cinematogràfics 
de Catalunya, al final 
vaig acabar aprenent 
pel meu compte»
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