
En aquest sentit, diria que Hermosa 
juventud és com una primera pel·
lícula condicionada per l’experièn·
cia de les quatre anteriors.

–¿Com diria que es relacionen totes 
les seves pel·lícules?
–El meu treball se sustenta entre la 
distància psicològica entre mi ma·
teix i el que filmo, que a la vegada és 
una distància moral. Els meus perso·
natges no es poden categoritzar com 
a bons o com a dolents. Els he de de·
fensar, tots ells. Tots complim un pa·
per en aquesta societat i la fem avan·
çar. No dic que qui fa alguna cosa do·
lenta no hagi de ser castigat. Ha de 
ser castigat, i aquest sistema fa que 
la societat funcioni.

–La pel·lícula fa referències a What-
sapp que quedaran obsoletes d’aquí 
uns mesos. ¿Això li importa?
–No, jo retrato l’aquí i l’ara. Hi ha pel·
lícules que es fan per poder ser con·
templades d’aquí 50 anys fins i tot a 
la Filmoteca de Corea i n’hi ha altres, 
com aquesta, fetes per i per al zeitge-
ist [esperit de la seva època].

–¿Què té la joventut actual respecte 
a la de la seva generació?
–En el que és essencial les diferèn·
cies són molt poques: té frescor, ta·
lent, ganes, inexperiència, insegu·
retats, molta força, i cometen errors. 
Aquests joves no es diferencien de 
la meva generació ni de la que vin·
drà després que ells. Però els ha tocat 
viure un entorn molt més hostil. 

–¿És optimista sobre el seu futur?
–Per mi hi ha una diferència molt 
clara entre l’optimisme i l’esperan·
ça. Els que eren als camps de con·
centració tenien esperança, però 
no eren optimistes. L’esperança és 
la sàlvia del progrés, i el pitjor ene·
mic de l’esperança és l’optimisme. 
Perquè l’esperança et porta a fer co·
ses sense confiar·te, i l’optimisme 
és just el contrari: et porta a no fer 
res pensant en la bondat. Dit això, 
crec que els joves tiraran endavant, 
en passaran de tots colors però tira·
ran endavant. No són una generació 
perduda. H

–Vaig anar a entrevistar xavals als 
parcs, passava l’estona amb els na·
nos i prenia notes, o anava a centres 
socials. Aquesta és una part de docu·
mentació que no havia fet mai abans 
i que m’ha resultat molt estimulant. 
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Jaime Rosales, un 
cineasta de carrera 
amb un inequívoc 
segell personal.
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especificada o d’un col·lapse econò·
mic, la pel·lícula recorda Mad Max, 
també perquè, de la mateixa mane·
ra que aquella trilogia, és una bru·
tal road movie al desert australià. És 
cert que, al cap de mitja hora durant 
la qual Michod crea una atmosfera 
de tensió i amenaça irrespirable, la 
pel·lícula perd pistonada. Una mica 
més de dedicació al guió hauria es·
tat benvinguda.

Humor negríssim

En tot cas, inclou el que potser és 
el paper més complex de Pattinson 
fins avui: en la pell d’un lladre de pa 
sucat amb oli, ignorant i incompe·
tent, l’actor revela nivells de fondà·
ria emocional i psicològica fins ara 
desconeguts en ell.

 Presentada ahir a competició, Re-
latos salvajes és un deliciosament ma·
cabre compendi de sis històries inde·
pendents però unides pel tema de la 
venjança. Dirigida per l’argentí Da·
mián Szifrón i produïda per Pedro 
i Agustín Almodóvar, mou aquests 
segments plens de brutalitat exage·
rada i negríssim humor –per on tran·
siten intèrprets com Ricardo Darín o 
Darío Grandinetti– per fer sàtira de 
tota la corrupció, la desigualtat soci·
al i econòmica i la injustícia de la so·
cietat argentina actual.
 «Estic segur que seria a la presó 
si no tingués l’oportunitat de ser di-
rector i poder-me expressar», va dir 
ahir Szifron per justificar l’impuls 
creatiu que va originar l’única pel·
lícula que, de moment, ha arrencat 
riallades a Cannes. H

ESTRENA AL GOYA DEL PRIMER ÈXIT DEL DRAMATURG

Tennessee Williams ha tornat a la 
cartellera de Barcelona amb les pe·
tites misèries del seu clàssic més re·
presentat als EUA: El zoo de vidre, re·
trat amb trets autobiogràfics d’una 
dominant mare del sud i els seus 
dos fills. Ha arribat al Teatre Goya 
sota la direcció de Josep Maria Pou, 
director artístic de la sala, que ha 
escollit Míriam Iscla (la mare), Daf·
nis Balduz (el fill), Meritxell Calvo 
(la filla) i Peter Vives (el desitjat pre·
tendent) per donar vida a uns per·
sonatges capaços, en paraules de 
Pou, de «convertir en poesia la tris-
ta vida quotidiana». Escrita el 1944 
i estrenada a Broadway un any des·
prés, l’obra va suposar el primer 
èxit teatral de l’autor de Mississi·
pí. Ja fa 40 anys que no s’estrena en 
una gran sala a Catalunya i resul·
ta, segons el director, un magnífic 
ganxo per atrapar nous públics.
 En titànica lluita per trobar els 
seus objectius vitals, els personat·
ges busquen acolorir la seva grisa 
existència durant la gran depressió 
americana dels anys 30. Amanda, 
una mare abandonada pel marit, 
lluita per un futur millor per als 
seus descendents. Laura, la filla to·
lida, tan fràgil com les figuretes de 
vidre que col·lecciona, té com a úni·
ca sortida, a ulls de la progenitora, 
el matrimoni. Tom, el fill, és un po·
eta fracassat i somiador que treba·
lla en una sabateria. Transsumpte 
de Williams mateix, anhela fugir 
de casa, escriure i conèixer món.
 L’obra, que planteja l’abisme 
existent entre el món desitjat i la 
realitat, s’explica des de la subjec·

tivitat que tot record comporta. Par·
teix del relat de Tom, narrador que 
rememora com era la seva vida 15 
anys abans. «Convoca els personat-
ges i fa una espècie d’exorcisme. Al 
tractar-se de records abstractes, 
Williams ens brinda als directors 
plena llibertat. No cal una ambienta-
ció realista, pot ser l’oníric espai de 
la memòria on floten els personat-
ges com en una nebulosa», explica 
Pou, que destaca la màgia d’aquesta 
obra mestra.
 Explica Pou que l’autor de La ro-
sa tatuada (estrenada al TNC aquesta 
temporada) no va acceptar mai que 
Tom fos el seu àlter ego, però les pro·
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Nit amb els Williams
Josep Maria Pou recupera ‘El zoo de vidre’, el clàssic de Tennessee 
Williams més representat als EUA H Míriam Iscla lidera l’elenc

sica Tandy, fins a Katherine Hep·
burn i Joanne Woodward– al veu·
re·la a Barcelona, obra que va repo·
sar el Goya. «Vaig tenir clar que ella 
era Amanda», afirma. L’actriu de·
fineix el seu personatge com «una 
bipolar emocional, ancorada en el 
feliç passat. És una dona d’exces-
sos: extremadament vital i al ma-
teix temps dramàtica; plena d’il-
lusió i d’angoixa».

De la vulgaritat a la poesia

A Balduz –que va donar carbasses a 
Pou per a Els nois d’història– Tom li 
suposa un repte gegantí, pel vaivé 
temporal entre el present i el pas·
sat. «Fa un recorregut molt bèstia 
i té la necessitat de sobreviure a 
la seva realitat», diu l’actor. Calvo, 
que va representar l’estiu passat 
a la mateixa sala Venus in fur amb 
Joel Joan, defensa una Laura «hor-
rorosament tímida que, tot i que no 
és tonta, no és capaç de tirar en-
davant».
 Per al personatge del preten·
dent Jim, Pou va buscar un galant 
ben plantat, el gendre ideal per a 
l’Amanda i per a qualsevol mare. El 
va trobar en Peter Vives, un habitu·
al del cinema i la televisió, que as·
sumeix ara el seu primer gran des·
afiament escènic. Encarna, segons 
l’actor, «l’esperit americà. Un em·
prenedor que creu en si mateix pe·
rò que en el fons encara no ha arri·
bat on volia». «Els personatges de 
Tennessee Williams –intervé Pou– 
sempre són molt rics i contradic-
toris. Converteix el més vulgar, el 
més dramàtic, en poesia. Tom és 
pura poesia». H

jeccions són clares. El seu nom re·
al era Thomas i tenia una germana 
amb problemes mentals. «Deia que 
ell es reflectia en Laura perquè se 
sentia anul·lat i estava tan coix com 
ella. Tenia certa por de menjar-se el 
món i deixar les dues dones soles. 
De fet, quan va marxar, la mare va in-
ternar la noia i ell es va sentir culpa-
ble». El dia que totes dues van veure 
una representació de l’obra van aca·
bar renyant·lo per haver explicat tan 
clarament les seves intimitats.
 Va escollir Iscla per a la seva 
Amanda –un paper que han inter·
pretat grans dames de l’escena i del 
cinema, des de Margarita Xirgu i Jes·

L’autor sempre va 
negar la relació de 
l’obra amb la seva 
dura joventut tot 
i les connexions

33 Tota la família 8 Dafnis Balduz, Míriam Iscla, Meritxell Calvo i Peter Vives, en una imatge promocional.
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