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33 Sylvain Estibal.

OLGA PEREDA 
MADRID 

–Fa servir l’humor per parlar del con-
flicte entre Israel i Palestina.
–La meva pel·lícula és un crit de rà·
bia còmic. Vull arrencar un somriu·
re perquè l’humor és una medicina 
estupenda. Un cerdo en Gaza no és un 
film pro Israel. Tampoc pro Palesti·
na. Només està a favor d’una cosa: la 
pau. És una manera diferent de trac·
tar el conflicte i de donar als dos bàn·
dos una esperança. Compartir un 
somriure amb l’enemic és fer un pas 
cap a la pau. Es parla molt de políti·

El fotògraf francès, sense cap formació 
com a cineasta, debuta com a director 
amb ‘Un cerdo en Gaza’, original i divertit 
retrat d’un pescador palestí que intenta 
guanyar-se la vida com pot.

Sylvain Estibal
Director de cine

EN 3 MINUTS

  

«L’humor és una 
medicina estupenda»

ca, però ens oblidem de la gent nor·
mal. Per això, el meu protagonista 
és un Charlot del Pròxim Orient: al·
gú intel·ligent, tendre i graciós. Al·
gú que se les enginya per buscar una 
vida millor.

–¿S’ha estrenat la pel·lícula a Pales-
tina o a Israel?

–Encara no.  És un tema delicat i hi 
ha por. Prefereixen fer com si la pel·
lícula no existís. A mi m’agradaria 
molt perquè el meu objectiu inici·
al era que es veiés allà. De totes ma·
neres, passa una cosa molt graciosa 
i és que la gent l’està veient a inter·
net i pels comentaris que estic lle·
gint sembla que està agradant molt 
en els dos costats.

–¿A internet? ¿Amb còpies pirates?
–Sí, ja sé que és terrible (rialles). Però 
és que jo el que vull és que es vegi i si 
ha de ser així… Estic content perquè 
estic comprovant que als dos costats 
destaquen l’humor de la pel·lícula. 
Cap comentari és agressiu. Tant de 
bo puguem estrenar·la en cines. 

–Va rodar a Malta, no a Gaza.
–És que hauria estat molt complicat. 
Imagini’s portar un porc fins allà, 
que està prohibit. Per a mi va ser un 
problema perquè jo volia una pel·
lícula realista, però crec que, al final, 
el resultat és bo. 

–Vostè és francès. ¿Per què li interes-
sa l’embolic entre Israel i Palestina?
–Hi vaig viatjar com a fotògraf. I em 
vaig sentir vinculat amb els dos cos·
tats. No sé si veurem una solució al·
gun dia. Espero que sí. Espero que 
a poc a poc hi hagi un cansament 
d’aquesta situació. Els dos costats 
són víctimes. H

Desesperats i alcohòlics
3 El lituà Oskaras Korsunovas adapta ‘Els baixos fons’, de Gorki

MARTA CERVERA
BARCELONA 

I
mpactar, sorprendre, fer viure 
en primera persona la desespe·
ració dels personatges alcoholit·
zats és l’objectiu de Dugne (Els bai-

xos fons), que la companyia lituana 
que dirigeix Oskaras Korsunovas 
presenta avui a Girona. El Canal 
acull aquesta nit (21.00 hores) el 
muntatge que adapta Els baixos fons, 
de l’autor rus Maksim Gorki. De la 
trama original, un text plenament 
vigent un segle després, només se’n 
conserva el quart acte.
  El públic s’asseurà molt a prop 
de la taula de l’alberg al voltant de la 
qual es reuneixen els protagonistes, 
desheretats de la societat que con·

fronten el públic amb el dilema ¿Hi 
ha esperança? ¿Val la pena animar la 
gent desesperada a creure en un fu·
tur millor? «L’espectador serà el jut·
ge: serà ell qui decidirà entre les du·
es visions contraposades que aparei·
xen en el muntatge», explica Dainus 
Gavenonis, actor que interpreta Sa·
tine, un assassí contrari a seguir hu·
miliant amb mentides els més des·
afavorits. Com ha fet en anteriors 
ocasions, el director també indaga 
sobre la posició de l’artista en la so·
cietat.
 Dugne (Els baixos fons), peça premi·
ada com a millor performance lituana 
del 2010, es veurà amb subtítols en 
català. És la tercera vegada consecu·
tiva que Korsunovas desembarca a 

Girona després d’impactar l’any pas·
sat amb un sagnant Hamlet, després 
de donar·se a conèixer a Temporada 
Alta amb Miranda, el 2011.

INTERACCIÓ DIFÍCIL/«Quan vaig inter·
pretar Ofèlia,  un personatge fràgil 
de Hamlet, m’era més fàcil connec·
tar amb el públic. Aquí, molts espec·
tadors em defugen i em costa  trobar 
gent que vulgui interactuar», reco·
neix Rasa Samuolyte, que encarna 
Nastya. «Amb Korsunovas el treball 
és sempre més alegre, acabes cansat 
però de bon rotllo sobretot si aconse·
gueixes que el públic s’ho cregui i 
entri en el nostre joc», destaca Da·
rius Gumauskas. Ell va aconseguir el 
guardó al millor intèrpret lituà pel 
seu paper, el d’un actor que ha per·
dut el nord. 
 De totes les funcions, de la que 
pitjor record guarda aquest actor és 
d’una  a la seu de la companyia da·
vant la plana major del Rottary Club 
de Lituània. «No hi ha res pitjor que 
fer aquesta obra per a gent rica», opi·
na Gumauskas. «No. El pitjor és re·
presentar·la a Rússia, on es creuen 
que només ells entenen Gorki», re·
mata l’actriu amb ironia. H 

ESTrENa a TEMPOraDa aLTa 

33 Dos actors lituans en una escena de ‘Dugne (Els baixos fons)’.
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