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Ben Affleck busca la seva dona a ‘Perdida’
vat el mateix to fosc i punyent. “El 
llibre es planteja preguntes molt 
dures sobre el matrimoni –diu 
Affleck amb la veu mig afònica– i no 
vam voler amagar-nos de les respos-
tes”. L’actor s’encarrega d’un perso-
natge que genera certa antipatia. 
“Vaig intentar ser empàtic amb 
aquest home i el resultat és curiós 
perquè hi ha gent que em demana 
què se sent en interpretar un imbè-
cil i altres una víctima”. Per buscar 
un realisme més precís, Affleck i 
Pike van deixar de parlar-se durant 
els dies de rodatge de les escenes en 
què no se suporten.  

Dissecció del matrimoni 
“La pel·lícula dissecciona el matri-
moni i mostra els primers moments 
més feliços i també totes les sotra-
gades que fan trencar una relació”, 
revela l’actriu que apareixia a Orgull 
i prejudici (2005). Pike és una gran 
aposta del director. “En els últims 
deu anys l’he vist en moltes pel·lícu-
les i mai m’he pogut fer una idea cla-
ra de qui era com a actriu –assegu-
ra Fincher– i això anava com anell al 
dit al seu personatge”. L’actriu té, 
molt probablement, el paper més 
arriscat de tots: “No sé si ella 
m’agrada o no però la puc entendre. 
És un personatge purament feme-

ní que no hauria pogut fer un home. 
De vegades té qualitats masculines 
però la seva psicologia és totalment 
la d’una dona”.  

Obsessió pel detall 
A banda dels girs inesperats, Fin-
cher és conegut a Hollywood per la 
seva obsessió pel detall, que el por-
ta a fer repetir als actors les escenes 
70 o 80 vegades. Els actors de Perdi-
da confirmen la mania però assegu-
ren que no és fruit d’una ment per-
versa. “Té una capacitat d’observa-
ció descomunal –revela Tyler Per-
ry, un director i actor còmic que 
aquí fa d’advocat de la família–. Veu 
tots els detalls i no et fa repetir les 
escenes tantes vegades perquè sí, si-
nó perquè vol que tots els elements 
que surten al pla tinguin una har-
monia perfecta”. Affleck, que des-
prés de l’èxit d’Argo (2012) ha deci-
dit actuar menys per poder dirigir 
més, assegura que ha après una gran 
lliçó amb Fincher: “Funciona com 
un rellotge suís, amb una precisió 
extraordinària. El seu cap és d’engi-
nyer però la seva obra purament ar-
tística. Ha sigut una experiència 
d’aprenentatge brutal i repetiria 
amb ell tants cops com fos. Encara 
que només fos per llegir la guia tele-
fònica davant d’una càmera”.e

Els protagonistes de Perdida, Ben Affleck i 
Rosamund Pike, a Nova York. GETTY IMAGES

La pel·lícula, que adapta el ‘bestseller’ de Gillian Flynn, ha obert el festival de cine de Nova York
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El fascinant imaginari  
de James Thierrée

món imaginat on Thierrée és el rei 
(sortit d’un film mut en blanc i ne-
gre): podria ser un conte amb refe-
rents surrealistes (ens recorden els 
espectacles dels seus pares a Le Cir-
que Imaginaire) i amb un llenguat-
ge escènic de gran plasticitat, que 
observa el cinema com els miralls 
del gran mur que separa aquest món 
de la realitat. Thierrée és un as per 
capgirar les situacions, igual que els 
clowns. Afegeixin sis excepcionals 
ballarines i una contorsionista que 
et deixa bocabadat. Ell es dosifica, 
fumant en pipa. Però quan mostra el 
domini del cos i del gest resulta me-
ravellós. Quina gran nit!e

Thierrée és el rei d’un conte amb 
referents surrealistes. TNT

ARTS ESCÈNIQUES

‘Tabac rouge’ TEATRE PRINCIPAL  
DE TERRASSA 226 DE SETEMBRE 

El festival TNT de Terras-
sa ha apujat el llistó amb 
l’estrena de l’últim es-
pectacle de Thierrée, la 
cirereta d’una magnífica 

programació. Fill de gent de circ i 
nét de Chaplin, el seu talent és gai-
rebé inabastable i tan sòlid com el 
seu estil interpretatiu. Els especta-
cles anteriors que hem vist aquí (La 
Veillée des Abysses i Raoul) combi-
naven elements de les arts escèni-
ques, mantenint una estreta relació 
amb el circ, i mostraven un decidit 
interès per les arts plàstiques.  

Tabac rouge continua aquesta lí-
nia de fusió però s’atansa al món de 
la dansa, que agafa una paper més 
secundari però no menys brillant. 
És una creació bigarrada, gairebé 
excessiva i molt generosa, plena de 
tensions dramàtiques i de números 
coreogràfics excepcionals que il·lu-
minen un imaginari en què convi-
uen l’humor, el joc, la força física, el 
virtuosisme i fins i tot la por. Un 
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TERRASSA
SANTI FONDEVILA

David Fincher és un director amant 
de les sorpreses. Res no és el que 
sembla a Seven (1995); ni tampoc a 
El club de la lluita (1999); ni tam-
poc, per descomptat, a la seva últi-
ma pel·lícula, que ha viscut l’estre-
na mundial a Nova York, Perdida, 
que adapta el bestseller de Gillian 
Flynn. “Alerta amb els spoilers”, diu 
amb cantarella en el moment en 
què Rosamund Pike, la seva prota-
gonista, analitza el seu complex 
personatge. Fincher sembla que es 
mor de vergonya quan s’adona que 
ningú pot rebentar-nos la pel·lícu-
la perquè justament l’acabem de 
veure. Sigui com sigui, ens fa pro-
metre que el seu secret està en bo-
nes mans. I així és.  

Perdida relata la desaparició 
d’una dona i la investigació policial 
que sembla que es tanca sobre el 
marit, interpretat per Ben Affleck. 
Fins aquí res de nou. Però Fincher 
té preparats uns quants revolts tor-
tuosos en aquesta història que des-
integra el món de la parella. Els que 
hagin llegit la novel·la de Gillian 
Flynn poden respirar tranquils. Ella 
mateixa ha escrit el guió i ha preser-
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