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1. Naomi Watts fa el paper d’Anna 2. Haneke, rodant ■ WARNER

dor i quan faig una pel·lícula
intento pensar en mi com a
espectador i com una perso-
na intel·ligent, no beneita”.

Una de les claus de la pri-
mera versió del llargme-
tratge és l’excel·lent inter-
pretació de Mühe i Lothar,
per una banda, i dels dos
assassins d’aleshores, Arno
Frisch (Paul) i Frank Gie-
ring (Peter). Els dos crimi-
nals d’ara estan a la matei-
xa altura, però potser no
passa el mateix amb la pa-
rella protagonista.

Comèdia i tragèdia
Haneke explica, per exem-
ple, que en una de les esce-
nes finals, on Lothar fa una
cara d’extenuació excepcio-
nal, l’actriu no va necessitar
maquillatge, que es va ficar
tant dins el paper que tot va
venir rodat. Mühe, l’espia de
la Stasi a La vida dels altres,
s’adiu més bé al rol de famí-
lia que no sap com resoldre
els problemes que li aparei-
xen. Roth, ara, fa una inter-
pretació sense tants mati-
sos. I Watts supera el seu
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en la memòria de molts hi
ha la imatge de l’enorme ci-
neasta fent publicitat televi-
siva del cava Aixertell. Entre
gravació i gravació, France
fa desgranar al seu perso-
natge sucoses anècdotes
que van escandir la vertigi-
nosa existència de Welles, a
qui l’autor mai no va conèi-
xer, cosa que li va estalviar
caure en la xarxa de fascina-
ció que generava, com ex-
plicava dimarts a la tertúlia
que va protagonitzar al Ro-

tors i col·laboradors, dotat
d’una càustica lucidesa, va
ser una persona esclatant i
contradictòria per naturale-
sa. I és aquest ésser profun-
dament paradoxal, gastro-
nòmicament desafiant i de
caràcter explosiu que Josep
M. Pou sap recrear amb
gran expressivitat i eficàcia,
en un treball rotund i en un
muntatge molt ben resolt
pel crític Esteve Riambau
que s’estrena com a director
escènic.

L’escena presenta un es-
tudi de ràdio, on el vell We-
lles intenta pal·liar la penú-
ria econòmica gravant
anuncis de menjar per a
gossos i altres galindaines, i

Su seguro servidor, Orson
Welles
De Richard France. Dir.: Esteve
Riambau.
Teatre Romea, 1 de juliol.

Cal dir tot d’una que
Richard France ha
sabut recrear amb agi-

litat dramàtica i singular pe-
netració el personatge d’Or-
son Welles, un creador des-
mesurat i genial, un home
convençut que podia arri-
bar on volgués i fer-ho pràc-
ticament tot, conscient de
les seves dilatades capaci-
tats i de la seva ànima d’en-
cantador de serps. Seductor
i extravagant, però alhora
iracund i maltractador d’ac-

Crítica teatre

El cineasta errant

FrancescMassip

mea. Pou fa brillar les múlti-
ples facetes d’aquest enta-
banador professional, un
mag de la imatge i la parau-
la, que va pagar cares les se-
ves provocacions, com l’im-
placable retrat de Hearst a
Ciutadà Kane, on va revelar
com el magnat anomenava
el sexe de la seva amant (ro-
sebud). Welles no sempre va
tenir els recursos que ne-
cessitava. I encara al final de
la seva vida pidolava a Spiel-
berg que li financés un pro-
jecte de dècades: el Quixot.
De fet, el Falstaff de Campa-
nades a mitjanit ja és una
mena de Sancho Pança, i la
seva peripècia vital, la d’un
veritable cineasta errant.

Pou sap recrear
Welles amb gran
expressivitat
i eficàcia

ElmètodeGutmann

XaviPueblaexplora l’ànimadetrespersonatgesal film
‘BienvenidoaFarewell-Gutmann’,ques’estrenademà

Bernat Salvà
BARCELONA

El cineasta Xavi Puebla res-
pon amb resignació les pre-
guntes inevitables sobre la
relació entre la seva pel·lícu-
la Bienvenido a Farewell-
Gutmann, que s’estrena
demà, i El mètode Grön-
holm. Comparteixen un
dels actors principals, Lluís
Soler, i un mateix punt de
partida: tres alts càrrecs de
recursos humans d’una
multinacional (Adolfo Fer-
nández, el mateix Soler i
Ana Fernández, premiada a

Màlaga pel paper) compe-
teixen sense cap mena d’es-
crúpol per ascendir a direc-
tor en un procés selectiu in-
humà. “El meu projecte és
molt anterior a El mètode
Grönholm –precisa Xavi
Puebla–. Es basa en el guió
d’un curt que vaig escriure
el 1998 i no vaig rodar. Però
les similituds s’acaben aquí:
el context professional de la
història es va oblidant i la
pel·lícula s’interessa més
pels conflictes interns dels
personatges”.

La idea que la feina treu
el pitjor de cada persona

plana damunt els inicis
d’aquesta història, però,
efectivament, la pel·lícula
canvia de to i de direcció.
“No m’interessava ben bé
el cinema social. No volia
fer una radiografia del món
laboral espanyol, sinó inda-
gar en la condició humana,
en les coses amagades a
l’ànima dels personatges”.
És per això que, en parau-
les del director, la pel·lícula
“arrenca en termes de pro-
sa laboral, però acaba en
un to gairebé abstracte”.
“No es pot etiquetar en cap
gènere”, afegeix, i vol “sac-

sejar l’espectador, que és el
que a mi m’agrada que em
facin quan vaig al cinema”,
assegura Xavi Puebla.

Lluís Soler va compartir
les funcions d’El mètode
Grönholm amb el rodatge
d’aquest film, però també
ressalta que “la càrrega de
profunditat dels personat-
ges és molt diferent: aquí és
va més al fons”.

Bienvenido a Farewell-
Gutmann està dedicada a
Jordi Domingo, el seu pro-
ductor, que va morir tràgi-
cament en un accident labo-
ral en acabar el rodatge. ■

Lluís Soler se sotmet en aquesta pel·lícula a un procés de selecció de personal tan salvatge com el d’‘El mètode Grönholm’ ■ AURUM

company, però mai no es
posa al nivell de Lothar. Ha-
neke assegura que la idea
del remake ja va sorgir amb
Watts pel mig. Li van propo-
sar el 2005 i ja va estar
d’acord amb què la protago-
nista de 21 grams i Prome-
ses de l’Est fos Anna.

El joc entre tragèdia i co-
mèdia entre la parella se-
grestada i els segrestadors
es manté en la nova versió.
Anna i George viuen sense
alè, al límit, paralitzats,
mentre Peter i Paul actuen
com si tot plegat fos un gran
acudit. “Es trenquen totes
les regles”, diu Haneke. I
l’espectador queda al mig, i
no sap si riure o espantar-
se. “Si el film acaba sent un
gran èxit, serà a causa d’un
malentès”, matisava Hane-
ke fa uns anys. Ara, tanma-
teix, l’ha tornat a rodar en
anglès. Diu que no ho torna-
rà a fer amb cap dels seus
films. Sobretot si tenim en
compte que està treballant
en una pel·lícula sobre els
nens que van esdevenir el
germen del nazisme. ■


