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Enyorançapel somriure

U
n profund senti-
ment d’emoció re-
corria ahir el món
cinematogràfic cata-

là a mesura que es confirmava
la notícia de la mort de Joan
Potau, actor accidental en pel·lí-
cules com Mapa dels sons de
Tòquio, d’Isabel Coixet. Tot i
que la seva tascamés destacada
hagi estat, professionalment, la
de guionista i també la de direc-
tor de cinema.
El nomdePotau té una trans-

cendència pública limitada,
principalment desconegut del
gran públic. Però és una lle-
genda, per la seva afabilitat i
bonhomia, entre els seus
col·legues; almenys entre els
col·legues d’una certa edat, que
ahir només podien recordar-lo
amb afecte.
El sentiment per la mort de

Potau era de pena, tal com reco-
neixia la nota que va remetre
l’Acadèmia de Cinema Català a
tots els seus membres: “Estem
tristos perquè ens ha deixat
Joan Potau, guionista, director
i amic”. Tot i això era el tipus
de tristesa que acompanya el
record dels moments alegres:
l’enyorança per no tornar a veu-
re el somriure constant de Po-
tau, capaç de convertir la situa-
ció més complicada –fins i tot
la més tràgica– en un moment
apropiat per a la ironia, la seva
arma més estimada.
“Tincmoments dolents, com

tothom. Però és veritat que en
general no estic tot el dia plo-
rant i queixant-me. Suposo que
ho vaig passar tanmalament de
jove, amb una terrible malaltia
d’esquena que em mantenia
mig immobilitzat, que aram’ho
passo divinament”, confessava
elmateix Potau en una entrevis-
ta amb l’escriptorRamóndeEs-
paña, feta el 1999, quan Potau
acabava d’estrenar la seva pri-
mera pel·lícula com a director
–No respires: el amor está en el
aire– a la qual seguiria San Ber-
nardo (2000) i Manolito Ga-
fotas en ¡mola ser el jefe! (2001),
basat en el carismàtic personat-
ge infantil d’Elvira Lindo.
Joan Potau va morir ahir,

amb 69 anys d’edat, a causa de
les complicacions d’un proble-
ma renal. Estava separat de l’ac-
triu i també directora Carme
Elías. La seva carrera havia co-

mençat com a guionista de cò-
mics, però ràpidament es va
passar al teatre. A l’Institut del
Teatre de Barcelona va estu-
diar dramatúrgia i direcció
escènica, i, sota la direcció de
MarioGas, va ser un dels impul-
sors de les revolucionàries pro-
postes que sorgien en els con-
vulsos i divertits setanta des
del desaparegut Saló Diana, el

cinema del Raval reconvertit
en laboratori d’art.
“Vaig haver de començar a

treballar molt aviat i encara no
emcrec que sigui director de ci-
nema”, va dir més d’una vega-
da. “Potser vaig començar a fer
de guionista per pudor”. En
aquesta faceta ha firmat guions
televisius per a sèries comEl co-
misario (2007-2009), Sólo sexo
(2008), La culpa no perdona
(2007) i Periodistas (1998). La

seva feina a la pantalla petita.
com a guionista, es remuntava
als temps de programes histò-
rics de la televisió catalana com
Les guillermines del rei Salomó
(1981).
Quant a la seva tasca cinema-

togràfica, Potau va participar
com a guionista en una vintena
de títols. Epílogo (1984), de
Gonzalo Suárez. Makinavaja,
el último choriso (1992), de Car-
los Suárez, i El rey pasmado
(1991), d’Imanol Uribe, pel
qual va obtenir el Goya al mi-
llor guió adaptat. Amb Uribe
va tornar a treballar a Bwana
(1996).
Però si hi ha un nom essen-

cial en la trajectòria cinemato-
gràfica de Potau, és el d’Isabel
Coixet. Amb la directora va
escriure A los que aman (1998).
La relació entre tots dos es
remuntava a la primera pel·lícu-
la de Coixet, Demasiado viejo
para morir joven (1989), en què
Potauhavia exercit d’actor.Ma-
pes dels sons de Tòquio (2009)
ha estat potser el seu últim tre-
ball davant les càmeres. Avui
dimecres, 4 de febrer, tindrà
lloc el sepeli de Joan Potau al
tanatori de Sant Gervasi.
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S
tig Bergling va morir el
24 de gener a 77 anys des-
prés d’una agitada vida
plena d’intrigues. Forma-

va part dels serveis d’intel·ligèn-
cia suecs quan va ser arrestat el
1979 després de descobrir-se
que, en realitat, era un talp de la
Unió Soviètica. Corrien els anys
de la guerra freda i el reu va ser
sentenciat a cadena perpètua per
un delicte de traïció. Tot i això, la
part més increïble de la seva his-
tòria arribaria més tard, quan, el
1987, es va aconseguir escapar de
la presó aprofitant-se d’un per-
mís penitenciari mal vigilat i es
va refugiar a Rússia, cosa que va

donar lloc a un dels episodis més
vergonyosos de la història del sis-
tema penitenciari suec.
Nascut a Estocolm, Bergling

va fer els seus primers passos
com a agent de policia a finals
dels anys cinquanta. La seva perí-
cia el va ajudar a fer el salt al Sä-
po, el servei d’intel·ligència suec.
La seva nova posició li concedia
accés privilegiat a la informació
secreta sobre la seguretat del seu
país, un estatus de què no va dub-
tar a treure partit per lucrar-se al
màxim, ja que, segons va reconèi-
xer més tard, la seva col·labora-
ció ambMoscou va estarmés gui-
ada pels diners que per les idees.

Es creu que va arribar a vendre
als russos uns 15.000 documents,
entre els quals figuraven detalls
sobre el lloc exacte de centres i
armes de defensa al llarg de l’ex-
tensa costa sueca. El país es va
veure forçat a reorganitzar el seu
sistema de seguretat.
Bergling va ser detingut a Tel

Aviv el 1979 i va ser extradit a Su-
ècia. El desembre d’aquell any va
ser condemnat a passar la resta
dels seus dies a la presó. Després
d’uns primers anys de calma, el
1986 es va casar amb una antiga
amiga, Elisabeth Sandberg, men-
tre complia pena a la presó de
Norrköping. I per complir amb
els deures delmatrimoni les auto-
ritats van començar a concedir-li
una sèrie de visites conjugals. El
reu era acompanyat sota vigilàn-
cia a casa de la seva esposa i se li
permetia passar-hi una nit. Va
ser en l’última d’aquestes visites
quan la parella es va escapar per
una porta posterior. Els va facili-
tar la fugida el canvi de nom que
les autoritats havien concedit al
condemnat com a part del seu
procés de rehabilitació.
Primer, Bergling i la seva espo-

sa van aconseguir arribar a Fin-
làndia, on, presumptament, l’am-
baixada russa els va ajudar a pas-
sar a la veïna Rússia. Mentres-
tant, a Suècia esclatava un fort de-
bat sobre l’excessiva laxitud del
règim penitenciari i els sistemes
de seguretat de l’Estat. Va ser un
escàndol que va conduir a la di-
missió del ministre de Justícia,
StenWickbom. El país, de fet, en-
cara estava commocionat per la
mort del primer ministre, Olof
Palme, assassinat en ple carrer
l’any anterior.
Malgrat l’ordre internacional

de cerca i captura, Bergling va
passar desapercebut durant els
set anys següents, en què va viure
a Rússia, Hongria i el Líban. Fi-
nalment, la nostàlgia pel seu país
va pesar més que l’amenaça dels
barrots i la parella es va entregar
a la justícia el 1994. Bergling va
tornar a la presó i la seva dona,
que no va ser imputada, va morir
de càncer el 1997. L’URSS ja ha-
via caigut i, aquell mateix any,
l’exespia va obtenir finalment la
llibertat condicional.
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Va escriure
‘A los que aman’
amb Isabel Coixet,
per a qui també va
treballar com a actor

Detingut el 1979
per haver espiat per
als soviètics, vuit anys
més tard es va poder
escapar a Rússia

Actor, guionista i director de cinema

Talp dels russos

Avui fa un any

Adolfo Mancheño Millares
Adriana Ribó Canut
Ana María Hernández Hermoso
Àngel Juny Serra
Antoni Guilleumes Brossa
Antònia Hernández Fernández
Antonio Boada Mora
Antonio Salvador García
Carlos Llanes Colomé
Conchita Giné Tur
Consuelo Verdugo Sánchez
Conxita García Mayo
Crecente Bonilla Ruiz
Empar Fernández Ferran
Enrique Manchón Arcas
Eudal Pineda Figuls
Feliciano Puig Arroyo
Genara Méndez Redero
Guillem Molinas Carreño
Inocencia García Gómez

Joan Batet Linares
Jorge Elizalde Bedós
José Martín García
Josefa Rodríguez Bordonado
Juan Fernández Muñoz
Julio Alba González
Lola Romañach Turró
Magdalena Capdevila Cañameras
Manuel Luciano Rodríguez Rodrigo
Manuela Fernández Rosa
Marcelino Pastor Viberacho
María Luisa Clavé Artigas
Maria Robert Manresa
Mariano Ayza Aldama
Matilde Gavilán González
Milagros Benito Moral
Miquel Ballarín Gou
Pablo Junquera Torio
Pilar Diez Benet
Pilar Sánchez Sopena

Llistat publicat per cortesia de Serveis Funeraris de Barcelona.

JOAN POTAU (1945-2015)

STIG BERGLING (1937-2015)


