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se sotmet a un règim diari de 29 
pastilles per combatre la malaltia, 
i participa a l’hospital de Can Ru-
ti en l’assaig d’una nova medica-
ció retroviral. «La gent s’ha oblidat 
que la sida segueix sent una ma-
laltia que està molt present mal-
grat que a Occident els pacients ja 
no morin pels seus efectes», asse-
nyala Millet. «Prendre una medi-
cació de la qual no saps els efec-
tes a llarg termini et converteix en 
un conillet d’Índies, i socialment 
la falta d’acceptació segueix sent 
tremenda. Potser la pel·lícula con-
tribueixi a eradicar-ho».

Renovació i reinvenció

Ignasi M. és el tercer documental 
de Pons i, com el primer, Ocaña, re-
trat intermitent –sobre el pintor ho-
mosexual que va ser icona de les 
Rambles–, mira de capturar l’es-
sència de l’època que habita el pro-
tagonista. Si llavors se situava al 
final del franquisme, ara retrata 

Ignasi Millet es va casar amb una 
dona i va tenir dos fills tot i ser ho-
mosexual; és seropositiu però de-
finitivament promiscu, i està acos-
tumat a la bona vida encara que la 
seva empresa de restauració d’art 
va fer fallida i està a punt de perdre 
casa seva a mans dels bancs. Aquest 
famós museòleg és, doncs, un fas-
cinant cúmul de contradiccions 
que el català Ventura Pons captu-
ra al detall en el seu nou documen-
tal, Ignasi M., presentat aquests di-
es al Festival de Toronto. 
 Al llarg de la pel·lícula, Millet 
manté amb la seva família i amics  
converses sobre l’homosexualitat, 
la malaltia, l’impuls creatiu i el na-
cionalisme català. «Jo sóc com un 
notari, em limito a certificar el que 
passa en la nostra societat a tra-

«Hi he volgut donar 
un aire positiu tot i 
les circumstàncies 
del personatge», 
afirma el director

Viure, malgrat tot
Ventura Pons presenta ‘Ignasi M’, documental sobre la figura d’Ignasi Millet, un restaurador 
d’art homosexual i malalt de sida H El protagonista conversa en el film amb amics i familiars

Com a ‘Ocaña’,  
el cineasta intenta  
capturar l’essència 
de l’època, ara  
d’una greu crisi
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vés de l’Ignasi», assegura Pons so-
bre el film, que arribarà a Espanya 
el 31 de gener. «He volgut donar a 
aquesta història un aire positiu i 
de normalitat malgrat que les cir-
cumstàncies del personatge, co-
mençant per la família, no són nor-
mals en absolut». 
 En els primers compassos de 
la pel·lícula, sabem que el seu pa-
re, l’influent pintor Ramón Millet, 
ha intentat suïcidar-se per sego-
na vegada i està reclòs en una resi-
dència. «Tant ell com la meva ma-
re van ser dues potències creati-
ves tremendes però la seva forma 
de gestionar l’entorn domèstic va 
ser desastrosa», confessa Millet 
des de Toronto. La seva altra famí-
lia, la que ell va crear, és també un 

exemple de disfuncionalitat. La se-
va exdona es mou en cadira de rodes 
i conviu amb una altra dona, i els 
seus dos fills van emigrar de molt jo-
ves a Londres: el gran és dissenyador 
d’efectes visuals, mentre que el pe-
tit s’ha convertit en un fotògraf de 

prestigi al mateix temps que abra-
çava l’Església evangèlica. «Això que 
t’ha passat és conseqüència de viu-
re en pecat», li diu al seu pare a la 
pel·lícula. 
 Tal com mostra Ignasi M. en la pri-
mera seqüència, actualment Millet 

una crisi que no només afecta Mi-
llet sinó també a ell mateix. «Fa 
45 anys que em dedico al cine, i és 
molt trist que a aquestes altures 
passi per les dificultats que tenia 
al principi», lamenta. «Ara bé, ens 
han robat la cartera però no ens ro-
baran la moral». 
 En aquest sentit, Ignasi M. adop-
ta una actitud gens planyívola da-
vant l’adversitat i, en canvi, res-
salta la possibilitat de renovació i 
reinvenció que les dificultats per-
sonals i socials comporten. «En l’úl-
tima escena, l’Ignasi diu: ‘La gent 
viu amb moltes pors, però hi ha 
moltes formes diferents d’afron-
tar-les’, i és cert», assegura Pons. 
«És una pel·lícula contra les pors, 
cine sobre gent valenta». H

33 Ignasi Millet, protagonista del documental, i Ventura Pons, a Toronto.
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Festival de cine 
de baix cost,  
a Sabadell
El Museu del Gas de Sabadell inau-
gurarà demà el primer Festival Cine-
low, que pretén impulsar i donar vi-
sibilitat i projecció a nous directors 
emergents i a les seves creacions rea-
litzades amb pocs recursos, cosa que 
no implica menys qualitat, segons 
va puntualitzar ahir Martí Sol, direc-
tor general de la Fundació Gas Natu-
ral Fenosa. En aquesta primera edi-
ció de Cinelow es podran veure gra-
tis, els dijous i els dissabtes fins al 12 
d’octubre, fins a deu llargmetratges, 
sobre els quals després es faran de-
bats amb els responsables.

OBERTURA DE CURS

Victòria Camps, 
a la fundació  
del Romea
La catedràtica d’ètica de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona pro-
nunciarà dilluns que ve la conferèn-
cia d’obertura de la nova temporada 
de la Fundació Romea per a les Arts 
Escèniques, que dirigeix Carles Ca-
nut. Amb el títol de La força moral del 
teatre, Camps explicarà com el tea-
tre és una via d’incitació moral i un 
estímul emocional. D’aquests vin-
cles s’extreu, segons la catedràtica, 
la idea del teatre com a servei públic 
i compromís cívic.

FRESCOS POLÈMICS

Ultimàtum 
d’Aragó per  
l’art de Sigena 
«Que es deixin de romanços i tornin 
les pintures als seus propietaris». 
Són les paraules del conseller del 
Govern d’Aragó Roberto Bermúdez 
de Castro, amb què va acompanyar 
ahir la reclamació formal al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 
per a la devolució, en el termini d’un 
mes, dels frescos del monestir de Si-
gena (Osca). Les pintures, del segle 
XII, molt danyades en la guerra civil, 
van ser rescatades per la Generalitat 
i restaurades pel MNAC.


