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UNA DISTOPIA SOBRE L’ESPANYA ACTUAL

¿I si Ridley Scott no hagués ambi-
entat Blade Runner (1982) en una 
versió cyberpunk de Los Angeles si-
nó en aquell paradís de blocs faraò-
nics de formigó, oci per a la tercera 
edat i aire kitsch en general anome-
nat Benidorm? ¿I si el seu caçador 
d’androides protagonista no ha-
gués estat Harrison Ford sinó un 
petri pistoler amb pinta d’oficinis-
ta i (cara) tirada a les ovelles? ¿I si, 
en comptes de la setinada banda 
sonora de Vangelis, el seu periple 
el vehiculés una col·lecció de jotes, 
fandangos i altres cants tradicio-
nals patris? El resultat seria més 
o menys com Sueñan los androides. 
Segon llargmetratge de Ion de So-
sa, la pel·lícula ha acaparat el bo-
ca-orella al Festival de Cine Euro-
peu de Sevilla, que ahir va clausu-
rar l’11a edició. 
 En altres paraules, el director 
navarrès es desentén completa-
ment de la idea original d’¿Els an-
droides somien xais elèctrics?, la novel-
la breu de Philip K. Dick, que al seu 

moment va inspirar Scott. «He vol-
gut evitar tant sí com no que un dia 
em truqui un familiar de Dick exi-
gint-me 10 milions de dòlars», expli-
ca fent broma De Sosa. El projecte, 
és cert, va néixer gairebé com una 
entremaliadura –«vaig pensar que 
seria divertit versionar una pel·lícula 
que és la preferida de molta gent»–, 
però el resultat final és molt més que 
això. 

La crisi, des de Berlín

Mentre retrata un planeta futur en 
què no hi ha manera de distingir 
els androides dels humans –i en el 
procés transita entre la ciència-fic-
ció costumista, el cine negre i la co-
mèdia surreal–, Sueñan los androides 
funciona com a tristíssima reflexió 
sobre l’Espanya actual. Convertida 
a causa de la crisi del totxo en dis-
topia d’obres a mig acabar i edificis 
buits, la desèrtica urbs valenciana –
la pel·lícula va ser rodada durant uns 
dies d’octubre, temporada baixa, al 
llarg de tres anys— il·lustra un pre-
sent sense gent jove. «Al cap i a la fi, 
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33 Gratacels mediterranis 8 Benidorm, en un fotograma de ‘Sueñan los androides’.

          

bona part de nosaltres ens hem vist 
obligats a emigrar».
 De Sosa fa gairebé vuit anys que 
està instal·lat a Berlín, i la distància 
imposa un estat d’ànim que també 
es filtra en la pel·lícula. Els androi-
des encarnen l’enyorança derivada 
de la immigració, i els falsos records 
que els assalten al morir no són si-
nó fragments de pel·lícules domès-
tiques del mateix director. «Trobo 
a faltar la família i els amics, i em va 
semblar que incloure aquelles imat-
ges seria una bona forma d’enviar-
los missatges d’amor». D’aquesta 
manera, Sueñan los androides connec-
ta amb la primera pel·lícula de De 
Sosa, True Love (2011), diari íntim en 
què meditava sobre si mateix i sobre 
l’acte de filmar.

 Construïda «sense normes i 
amb total llibertat», Sueñan los an-
droides és el més recent exemplar 
del low cost, un cine espanyol fet 
gairebé sense diners per una nova 
generació d’autors decidits a vul-
nerar les regles del llenguatge fíl-
mic. No és casual que la produeixi 
Luis López Carrasco, punta de llan-
ça del moviment després de triom-
far l’any passat en el certamen sevi-
llà amb El futuro, en què De Sosa va 
exercir de productor i director de 
fotografia. El navarrès, en tot cas, 
rebutja fer bandera de la falta de 
pressupost: «No dic que Sueñan los 
androides seria millor amb més di-
ners, però és l’última pel·lícula que 
faig sense pagar al meu equip. Em 
rebenta fer cine precari». H 

‘Blade Runner’ 
a Benidorm
Ion de Sosa dirigeix ‘Sueñan los androides’, 
un altre recent exemplar de cine ‘low cost’

33 El cartell de la pel·lícula.

  

  

Surreal ‘partitura’ de Marthaler
CRÒNICA El musical ‘King Size’ captiva al Temporada Alta
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¿Què és King Size? ¿Un vodevilesc mu-
sical, una intriga hotelera o una pe-
ça surrealista tocada per la melanco-
lia? Mai s’ha d’esperar un argument 
definitori en Christoph Marthaler, 
però les preguntes se succeeixen en-
tre els que reben la proposta. L’es-
pectacle està dominat per la  músi-
ca però també per la precisió del seu 
joc teatral. Cançons, paraules –po-
ques– i gestualitat es combinen al 
servei d’aquesta partitura de la sole-
dat d’un mestre que sempre ha dit 
sentir-se més compositor que dra-
maturg.
 L’últim invent del director ha 
tornat a sorprendre aquest cap de 
setmana els marthaleraddictes que 

han omplert El Canal, a Tempora-
da Alta. El muntatge més minima-
lista del suís manté l’essència de les 
seves creacions, entre altres el do-
mini del tempo. Una variada selecció 
musical, que va des de Schumann, 
Satie, Mahler o Mozart fins als Jack-
son 5, Sondheim o The Kinks, con-
tribueix a crear l’atmosfera d’unes 
accions dominades per l’absurd. Els 
gags apel·len a la intuïció de l’espec-
tador i les còmplices rialles són la 
millor demostració del flux comu-
nicatiu.
 L’habitació d’un hotel, amb un 
gran llit, plataforma per a l’amor 
però també per als somnis, presi-
deix l’escenografia. Bendix Detleff-
sen surt del llit, es vesteix i se situa 
davant del piano. Un home, el popu-

lar cantant Michael von der Heide, i 
una imponent dona, la gran intèr-
pret Tora Augusted, apareixen i co-
mença la desfilada de cançons. Fo-
ra dels llençols o dins, però sempre 
sense tocar-se ni mirar-se, interpre-
ten el seu repertori.
 Una matrona (Nikola Weisse) pul-
lula per escenari i obre armaris d’on 
surt música alpina. També s’estira 
al llit entre els suposats amants com 
si volgués rememorar un passat que 
se n’ha anat. És el nexe d’un relat 
ple de situacions xocants. Martha-
ler carrega contra els clixés amoro-
sos i els convencionalismes burge-
sos. I crea hilarants situacions com 
ara la de la cantant que interpreta 
una ària barroca traient el cap de so-
ta el llit. Genial. H 


