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Benvingudes
siguin les

polèmiques
culturals

SANTI FONDEVILA

Quan una manifestació cultural es-
devé polèmica vol dir gairebé sem-
pre que és interessant, perquè no hi
ha res més vinculat a la societat que
un fet cultural que surt d’ella, la re-
flecteix, la qüestiona, la il·lumina.
Per això celebro el guirigall que ha
generat el simpòsium d’història Es-
panya contra Catalunya, celebrat la
setmana passada, tot lamentant la
intolerància, el ridícul i la vergonya
aliena que provoquen les declara-
cions dels representants de certs
partits capaços de dir que l’acte aca-
dèmic incitava a la violència racial.
No sabíem que els espanyols fossin
d’una altra raça. Senyors, mirin el
diccionari abans de dir bestieses.

● El títol. No ha agradat el títol del
simpòsium, escollit pel responsable
de l’organització, Jaume Sobrequés.
Provocatiu ho és. I periodístic. Però
és que, a més, resumeix la tesi del
simpòsium, que és el que realment
no agrada. Les ponències evident-
ment han fet una exploració sobre
aquesta relació que ha estat, i és,
com mai, d’enfrontament. Calia es-
coltar les interpretacions dels po-
nents per rebatre-les perquè a la fi
tots ells són persones de reconegu-
da solvència i prestigi professional.
Probablement amb opinions que
d’altres no compartiran i anàlisis
que aquests posaran en qüestió.
Benvinguda la disputa intel·lectual,
que no la política.

● Qui escriu la història? És cone-
gut l’axioma que la història l’escri-
uen els vencedors, però no està de
més recordar la polèmica suscitada
fa dos anys i mig per les definicions
(interpretacions) de la dictadura al
Diccionario Biográfico Español. En
aquesta Espanya que patim, enca-
ra hi ha gent com la dona d’un am-
baixador que, fent un cafè a Marbe-
lla, et pregunta: “¿Usted no será ro-
jo?” O un quiosquer de Letur (Alba-
cete) que, si li demanes un diari,
respon: “¿Prensa nacional o roja?”

● Amenaces i por. Una bona part
dels polítics d’aquest país no estan
qualificats. No volen escoltar, ni dis-
cutir. I surten amb amenaces. Pen-
sar diferent, veure la realitat d’una
altra manera que no sigui la seva, és
delicte. Discrepin, però no com
quan Els Joglars van estrenar La
torna i els van engarjolar. Ningú cri-
tica els espanyols sinó el poder i els
qui el representen, però no els po-
bles, no les persones que pateixen
arreu la intimidació, la por i la cares-
tia fruit de les errades i les ideolo-
gies dels poders. Bon Nadal.

El traspunt

“Els soterranis són ideals
per amagar-hi crims”

CINEMA

XAVI SERRA

És el pornògraf social de l’Europa
benestant, un cineasta implacable
que incomoda l’espectador retra-
tant les misèries morals. Ulrich Seidl
presenta avui a l’Institut Francès de
Barcelona Paradís: amor, la primera
part d’una trilogia memorable.

El cinema sol representar l’amor
com una força creadora, però les
seves pel·lícules ho qüestionen.
És que l’amor és una realitat ambi-
valent. Les pel·lícules que mostren
l’amor de manera positiva estan
creant una il·lusió i el meu cinema
només parla de la realitat i la veritat.

En els seus films examina les rela-
cions com a jocs de poder. Com
afecta el capitalisme a l’amor?
El capitalisme simplement fa que la
gent visqui i treballi de manera in-
digna. L’amor no pot acabar amb el
capitalisme, però el capitalisme
tampoc pot acabar amb l’amor.

A Paradís: amor mostra el turisme
sexual d’unes europees a l’Àfrica.
Com es diferencia del dels homes?

El cineasta austríac Ulrich Seidl a l’Institut
Francès de Barcelona. PERE VIRGILI

El de les dones no és un turisme de
transacció de serveis per diners, si-
nó que pren la forma d’una relació.
Les dones volen acceptació i tendre-
sa; els homes són més directes.

¿Les dones són víctimes o agresso-
res en aquestes transaccions?
És difícil de dir. En alguns moments
són víctimes i en d’altres agressores.
Al final es determina pels diners, i
són elles les que en tenen.

¿I en el cas dels homes?
Els homes també busquen l’amor en
el sexe. Però ho fan de manera dife-
rent. Al capdavall, és una transacció
entre dues parts desiguals: l’una sa-
tisfà els desitjos i l’altra obté diners.

Els seus personatges mai s’ajusten
als cànons de bellesa.
Vivim en un món mediàticament
distorsionat que nega la realitat. Jo
intento mirar sota la superfície i re-
presentar una corporalitat alterna-
tiva. La protagonista de Paradís:
amor marxa a l’Àfrica a buscar la re-
alització dels seus desitjos perquè el
seu patró físic ja no es correspon
amb el dictat de bellesa imperant.

Treballa en algun projecte nou?
Estic acabant un documental so-
bre la relació que tenen els aus-
tríacs amb els seus soterranis.

¿És una relació molt diferent de
la que hi té la gent d’altres països?
És una pregunta que jo també em
faig. Per desgràcia, conec massa
poc els altres països per saber
quina relació tenen amb els so-
terranis de casa seva. Com és a
Catalunya? ¿Hi ha molts soterra-
nis a les cases? ¿La gent hi passa
bona part de la seva vida?

Més aviat no. I miri que tenim
fantasmes i cadàvers.
Els austríacs també. Els soterra-
nis són indrets foscos, ideals per
amagar-hi crims i secrets.e

Cànons “Vivim en un món mediàticament distorsio-
nat que nega la realitat” Resistència “L’amor no pot
acabar amb el capitalisme, però el capitalisme tampoc
pot acabar amb l’amor”

Futur
“Estic fent un
film sobre la
relació dels
austríacs amb
els soterranis”

Ulrich Seidl
CINEASTA

La subversió de l’amor, un debat d’actualitat
JORDI NOPCA

BARCELONA. “El problema de
l’amor és que mai no és singular. Un
dels grans reptes és plantar cara a
aquesta pluralitat”, explicava la fi-
lòsofa Catherine Malabou a la roda
de premsa de presentació de les
quartes Jornades Filosòfiques orga-
nitzades per l’Arts Santa Mònica, el
Centre de Cultura Contemporània
i l’Institut Francès de Barcelona.

Distribuïdes en tres sessions
–que tindran lloc durant tot el dia
d’avui a l’Arts Santa Mònica (matí)
i l’Institut Francès (tarda)–, una
dotzena de ponents exploraran di-
verses cares d’una noció central i
polèmica en la societat contempo-
rània. “Tal com diu Jean-Luc
Nancy, l’amor es manifesta en raó
de l’absència de raó –deia Xavier
Bassas Vila, que juntament amb Fe-
lip Martí-Jufresa coordina les jor-
nades–. L’amor no depèn d’un càl-
cul ni d’una previsió. Ens obre una
porta per contraposar amb la falsa
llibertat del món actual”. Bassas Vi-
la va parlar de tres dels vessants que

s’exploraran en conferències i tau-
les rodones: “En l’amor hi ha un
component anàrquic, perquè no té
un principi rector ni es fonamenta
en la raó. Hi ha també el vessant an-
ticapitalista: l’amor es construeix
en cada època, però en principi és
desinteressat. Per acabar, l’amor és
a l’abast de tothom. L’ésser humà,
com a subjecte, té la capacitat d’es-
timar. Hi ha un principi d’igualtat,
en l’amor”.

La primera sessió, Subjectes de
l’amor, arrencarà amb una entre-
vista sobre l’amor al teòric Mi-
chael Hardt, continuarà amb una
conferència sobre l’amor cripto-
cristià a càrrec del professor Da-
niel Sedcontra (“L’amor pur,
l’amor per tot, envia cap a la san-
tedat”, va recordar Martí-Jufre-
sa) i acabarà amb les paraules de
l’artista Mireia Sallarès, que des-
envoluparà la “trilogia de con-
ceptes deixalla: l’amor, el treball
i la veritat”.

Al migdia la intervenció del
psicoanalista Antoni Vicens pre-
cedirà una taula rodona en què
parlarà amb Catherine Malabou
i André Soueix. La tarda estarà
dedicada a L’amor del capital. Co-
mençarà amb la projecció de la
indispensable –i incòmoda– Pa-
radís: amor. El director austríac
Ulrich Seidl participarà en la tau-
la rodona posterior amb la filòso-
fa Marina Garcés, l’assagista Eloy
Fernàndez-Porta i l’escriptora
Brigitte Vasallo, que s’autodeno-
mina activista del poliamor.e

Aquesta tarda
es projectarà la
pel·lícula
Paradís: amor,
d’Ulrich Seidl, a
l’Institut
Francès de
Barcelona.
GOLEM


