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Antonio Banderas (Màlaga, 1960) viu 
temps de mudança. Als canvis perso-
nals –té nova parella sentimental i 
ara es deixa veure més per Espanya– 
s’hi uneixen els professionals. Avís 
a navegants: a l’actor que va formar 
part d’incomptables produccions 
de cine de crispetes, pot ser que en el 
futur el vegem menys en aquells per-
fils i més a les sales que saben apreci-
ar el cine d’autor. Confirma aquesta 
nova etapa la pel·lícula que ha estre-
nat aquest divendres, Autómata, un 
thriller de ciència-ficció amb ressons 
de western futurista dirigit per Gabe 
Ibáñez, amb el mateix Banderas en 
la producció, que reflexiona sobre 
l’esdevenir de les relacions entre els 
humans i els robots. 

–¿Com li va arribar aquesta història?
–Un dia, a maquillatge de La piel que 
habito Elena Anaya va arribar amb el 
guió i em va dir: ‘Antoñito, t’has de 
llegir això’. Em va sorprendre que ve-
nia amb uns gràfics acollonants que 
descrivien perfectament la història i 
els personatges. Quan el vaig llegir, 
vaig trucar immediatament a Gabe 
Ibáñez i li vaig dir: ‘M’has posat en 
un problema, perquè m’agrada molt 
la teva història i ara l’he d’aixecar’.

–¿Què el va atraure de la història?
–Que la proposta remetia a la ci-
ència-ficció literària, la de Wells i 
Asimov, i no a la cinematogràfica. 
M’agrada la ciència-ficció que fa 
pensar, la que parla del futur per ex-
plicar el present. Em va atraure que 
la història no es perdia en focs d’ar-
tifici, sinó que aportava arguments 
poderosos per a la reflexió. 

«El que em 
preocupa no 
són els avenços 
tecnològics,  
sinó la pèrdua 
de valors»

–Diu vostè que aquesta pel·lícula ex-
plica el nostre present.
–¿Ho dubta? Autómata planteja un 
futur marcat per una gran pèrdua 
de valors, on es mata les persones 
com si fossin gossos i la vida huma-
na no compta. Els murs que aparei-
xen a la pel·lícula separant els nu-
clis habitables de la resta desèrtica, 
ja existeixen en aquest món ple de 
classes socials.

–No sona gaire encoratjador.
–Jo sóc un optimista patològic i estic 
convençut que trobarem la solució 
als nostres problemes, però només 
fa falta posar el Telediario per adonar-
se que ens dirigim a aquell escenari 
apocalíptic que descriu la pel·lícula. 
Per això està bé que el cine ens ho 
mostri. 

–¿Acabarem sent superats pels ro-
bots?
–Aquest moment arribarà, la qües-
tió és com. Els robots de la pel·lícula 
responen a un protocol que els obli-
ga a protegir la vida humana, pe-
rò els aparells que estem inventant 
avui no segueixen aquesta regla, i 
algun dia poden ser molt perillosos. 
Faci un cop d’ull a les creacions de la 
firma de robots Boston Dynamics. La 
seva no és, precisament, tecnologia 
per a la pau. No em preocupa la tec-
nologia, sinó la pèrdua de valors.

–A la pel·lícula, els robots no són 
efectes digitals, sinó artefactes re-
als. ¿Com es treballa amb mani-
quins?
–Millor que amb fantasies digitals. 
L’única dificultat era que sempre hi 
havia dos marionetistes darrere dels 
robots per moure’ls, però almenys 

interactuava amb realitats, no com 
em passa a la pel·lícula de Bob Espon-
ja, on jo sóc l’únic actor de carn i os-
sos, la resta són marques. Aquí es ge-
nera més empatia. 

–A part d’interpretar, ara corre amb 
part del pressupost. ¿Què ha de tenir 
una història per animar-se a apos-
tar-hi d’aquesta manera?
–No penso en el negoci, sinó que 
la història m’entusiasmi. Aquí em 
va passar això. En el passat vaig fer 
pel·lícules que tenien pressupostos 
molt superiors, però que eren au-
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«Sento més llibertat creativa 
en el cine de baix pressupost»

ANTONIO BANDERAS  Actor i productor. Estrena ‘Autómata’

tèntiques castanyes. La gent se les va 
beure com si fossin coca-cola, però 
això és diferent. Aquí hem fet un vi 
fort, amb sabor. No és apte per a tot-
hom. És únicament per als que hi en-
tenen de vi. 

–Algunes crítiques no han sigut gai-
re favorables.
–Tinc l’absoluta seguretat que 
aquesta pel·lícula pertany a aque-
lla categoria de títols que milloren 

amb el temps. Com el bon vi, Autóma-
ta guanyarà al celler. D’aquí 10 o 15 
anys serà més valorada del que pu-
gui ser-ho ara. Parlo d’Espanya, per-
què als Estats Units es va estrenar en 
el festival de cine fantàstic d’Austin, 
que és el millor d’aquest gènere, i 
va ser aclamada. Jo vull fer més cine 
d’aquest tipus. I en faré.

–¿A què es refereix?
–Em sento molt més identificat amb 
històries que puc controlar i que te-
nen més a veure amb la meva mane-
ra d’entendre la vida i l’art que amb 
altres pel·lícules que vaig fer en el 
passat. No em penedeixo d’aquells 
treballs, perquè m’han donat la pos-
sibilitat de ser on sóc i fer el que faig, 
però tinc clar que el meu futur ha 
d’anar per aquí. 

–¿Parlem de cine d’autor?
–Parlem de produccions de baix 
pressupost. En aquestes sento més 
llibertat creativa, perquè desapa-
reix la part industrial. Si disposes de 
la capacitat mental i econòmica ne-
cessària per oblidar-te de la taquilla 
i pots llançar-te a rodar la pel·lícula 
que tens al cap, encara que la vegin 
set, escolta, endavant, tot això que 
ja tens. 

–¿Aquest futur se l’imagina actuant, 
escrivint, dirigint…?
–He dirigit dues pel·lícules, però ba-
sades en novel·les d’altres autors. El 
meu pas següent és escriure una his-
tòria que parteixi de mi, que respon-
gui a una reflexió meva, i a continu-
ació portar-la al cine. És en el que 
estic treballant. Tinc tres guions es-
crits i ara mateix els estic desenvo-
lupant. H

Olga 
Kulchynska 
guanya el 
Francesc 
Viñas

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

La soprano ucraïnesa Olga 
Kulchynska, de 24 anys, va gua-
nyar ahir la 52a edició del Concurs 
Internacional de cant Francesc 
Viñas, organitzat per la Fundació 
Puig i la Fundació Gran Teatre del 
Liceu, que està dotat amb 25.000 
euros i en el qual han participat 
aquesta setmana més de 600 can-
tants. El segon premi, dotat amb 
15.000 euros, va correspondre ex 
aequo al tenor nord-americà Ben-
jamin Bliss, de 29 anys, i al baix bi-
elorús Anatoli Sivko, de 27.
 Avui al llarg de la tarda, els 
guanyadors d’aquests premis 
participaran en un concert que 
se celebrarà al Liceu, i el 29 de ge-
ner , dijous vinent, actuaran al Te-
atro Real de Madrid.
 Els premiats, a més dels pre-
mis oficials, aconsegueixen al-
tres guardons com bosses d’estu-
dis i contractes per a actuacions 
en diferents teatres.

SOPRANO UCRAÏNESA

 Fundat per Jacint Vilardell en 
memòria del tenor català Fran-
cisco Viñas, aquest concurs és 
un dels certàmens més impor-
tants del món de l’òpera. El jurat 
d’aquesta edició estava forma-
da per Christina Scheppelmann, 
Francisco Araiza, Jesús Iglesias, 
Raina Kabaivanska, Peter Katona, 
Enedina Lloris, Joan Matabosch, 
Lenore Rosenberg, Christian Sc-
hirm, Christoph Seuferle i James 
Vaughan.
 En el concurs, reservat a can-
tants de 18 a 35 anys, hi han parti-
cipat des de la seva primera edició 
el 1963 artistes que després han 
fet una gran carrera internacio-
nal, com Vicente Sardinero, Elena 
Obraztsova, Helga Müller-Moli-
nari, Dalmau González, Sumi Jo, 
Mariola Cantarero, Olga Borodi-
na i Antonio Gandía. H

33 Olga Kulchynska.


