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L’ altre dia vaig anar a casa 
d’uns amics que organit-
zaven una festa infantil. 

Hi havia nens de 10 i 11 anys... Es-
taven jugant a futbol al jardí a 
una varietat que anomenaven 
mundi... Al cap de poca estona vaig 
descobrir que allò no deixava de 
ser el nostre atac i gol, però amb 
un altre nom. I és que poques co-
ses canvien quan ets un nen. Però 
el que sí em va sorprendre és que 
gairebé tots els nois portaven un 
blau gegant al braç. No ho acaba-
va d’entendre, així que li vaig pre-
guntar a un dels xavals i em va 
contestar... Bé, val més que us ho 
expliqui després del millor de la 
meva setmana...
 Tercer lloc. Víctor Ullate Ballet 
(Teatre Victòria). Fabulós i sensa-
cional espectacle que et porta a 
un d’aquells llocs on et sents únic 
i en pau. Brutal la felicitat que 
desprenien Josué Ullate i Jona-
tan Luján.
  Segon lloc. Taxi... al TNC! (Sa-
la Gran del Teatre Nacional 
de Catalunya). És l’espectacle  

inaugural de la temporada. Va 
ser genial la barreja de felicitat 
i sorpresa que es produïa a la pla-
tea. La sensació de sentir-te part 
d’aquell lloc i les ganes que t’en-
vaïen de pujar a dalt de l’escena-
ri. Magistral.
 Primera posició. Gravity, la pel-
lícula de ciència-ficció d’Alfonso 
Cuarón. Feia anys que no sentia 
que el cine em transportava a al-
tres mons. La senzillesa del guió 
i la immensitat de la imatge em 
va traslladar a un altre indret i 
em va donar una seguretat total. 
¡Obra mestra!
 I tornant al nano que jugava a 
futbol amb els amics, em va con-
testar que allò era la moda d’ara 
a l’escola. Et mossegaves tu ma-
teix el braç fins que et sortia un 
blau... La pregunta era òbvia: ¿per 
què?... Va trigar una estona a con-
testar-me, com si no entengués la 
pregunta, com si fos la cosa més 
estranya que algú podia voler sa-
ber... Finalment em va respondre: 
«Són els nostres tatuatges, són 
gratis i fàcils de fer...».
 Es va mossegar l’altre braç fins 
que li va sortir un altre blau i se’n 
va anar a jugar al mundi... Vaig 
pensar en aquella increïble fra-
se de Herbert Asquith: «La joven-
tut seria absolutament perfecta 
si arribés una miqueta més tard a 
la vida...» ¡Feliç diumenge! H
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mestra. Feia anys 
que el cine no 
em transportava
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PEL·LÍCULA SOBRE UN DELS JERARQUES MÉS INFAMES DEL NAZISME

 Basada en la seva pròpia novel·la 
homònima, publicada el 2011, El mé-
dico alemán ofereix un retrat de Men-
gele gens maniqueu i sí molt com-
plex, en bona mesura gràcies a Àlex 
Brendemühl. «Hauria sigut molt fà-
cil convertir-lo en un dolent de te-
beo, però els nazis eren molt pitjors 
perquè anaven dins d’envàs impo-
nent: eren cultes, refinats i atrac-
tius», assenyala Puenzo. «L’Àlex i jo 
vam voler mirar d’entendre Menge-
le i mostrar fins a quin punt era ca-
paç de dissociar-se dels seus actes». 

A la recerca de l’Oscar

L’estratègia funciona: la directora 
competirà per Argentina per l’Oscar 
en la categoria de pel·lícula de parla 
no anglesa gairebé 30 anys després 
que el seu pare, Luis Puenzo, el gua-
nyés amb La historia oficial (1985), que 
aprofundia en una època, la dictadu-
ra militar, en la qual el poble argentí 
també va caure en vergonyoses com-
plicitats. «Mentre rodava El médico 
alemán no en vaig ser conscient, però 
els paral·lelismes són obvis. La meva 
generació va créixer preguntant a la 
dels nostres pares: ‘¿com pot ser que 
no us en adonéssiu?’. El tema conti-
nua creant tensions. H

Se sap que, després de fugir d’Ale-
manya, cap al 1949, Josef Mengele 
es va instal·lar a Buenos Aires, pe-
rò, ¿va arribar l’infame metge del 
nazisme, l’àngel de la mort, a viure a 
la Patagònia, com s’ha especulat? 
Si hi va viure, ¿va continuar fent 
els atroços experiments genètics 
que havia implantat a Auschwitz? 
Sobre aquestes preguntes constru-
eix Lucía Puenzo la seva tercera pel-
lícula, El médico alemán, on recrea 
una de les grans vergonyes de la 
història del seu país: el seu paper 
com a refugi de jerarques nazis. 
 «Tenien passaports expedits pel 
Vaticà o la Creu Roja, hi havia mol-
tes xarxes preparades perquè s’eva-
poressin. Molta gent va mirar cap 
a una altra banda», recorda. «Se’ls 
van obrir les portes a tota l’Amèri-
ca Llatina, però a l’Argentina va ser 
especialment greu: Perón va dictar 
una llei per la qual van poder usar 
els seus noms reals. Mengele figu-
rava a la guia telefònica».
 Amagat rere un pseudònim, el 
protagonista de la pel·lícula El mé-
dico alemán –estrenada a Espanya– 
fixa la seva atenció en una família 
que reobre a Bariloche una antiga 

pensió; en particular en la filla, Li-
lith, amb problemes de creixement, 
i en la mare, Eva, embarassada de 
bessons. Està documentada la predi-
lecció que Mengele sentia pels bes-
sons. Puenzo explora altres assump-
tes com la pubertat o el despertar se-
xual. «M’interessa com els púbers es 
converteixen en individus polítics, 
com arriba a la seva vida la ideologia 
i la sexualitat».
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33 Directora compromesa 8 Lucía Puenzo, en una visita a Madrid.
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«Convertir-lo en 
un dolent de tebeo 
seria fàcil, però els 
nazis eren pitjors: 
cultes i atractius» 

Després d’Auschwitz
La cineasta i escriptora argentina Lucía Puenzo s’imagina a ‘El médico alemán’ 
Josef Mengele en fuga per la Patagònia H Àlex Brendemühl interpreta l’‘àngel de la mort’


