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M
ai no s’havia vist res
igual: dimecres pas-
sat, a la capella del
tanatori de Sant
Gervasi, la gent plo-

rava de riure. El Gran Wyoming va
exercir de mestre de cerimònies per
acomiadar Joan Potau, guionista, ac-
tor i, per damunt de tot, home bo. El
nen que anava a veure una vegada i
una altra Les mines del rei Salomó per
fugir de la realitat grisa antracita. El
lleig que conqueria el cor de les do-
nes més boniques i alades, com Car-
me Elías. Autor d’Epílogo, El Rey Pas-
mado o A los que aman (escrit a duo
amb la seva millor amiga, Isabel Coi-
xet), un enginy dotat d’una enorme
cultura visual i, per damunt de tot,
d’humor. Coixet, encarregada d’inau-
gurar la Berlinale ambNadie quiere la
noche, no va trobar avió, però va en-
viar unes paraules amb clau interna:
“Ha mort un gran ballarí”. Perquè
Joan, amb la seva veu ronca i una
salut astorada, sortia sempre a la pis-
ta imitant un orangutan, fent esca-
rafalls sincopats que congelaven les
mirades. SegonsWyoming, els seduc-
tors lletjos sempre destaquen. Potau
ha deixat empremtes d’afecte i res-
pecte. I ha compartit l’últim surrealis-
me de Coixet, geni i figura: rodar en
un iglú a les Canàries amb una icona
del cinema europeu, Juliette Bi-
noche, ambGabriel Byrne i RinkoKi-
kuchi.
En el Telenotícies li van preguntar

si es definia com una cineasta catala-
na, i Coixet, tan donada als sospirs, va
prendre aire i somriure: “Millor, fins
i tot una cineasta internacional, cata-
lana i de Gràcia”. Em va sorprendre

més la pregunta –forçada i forçosa–
que la resposta. En cas de ser ella,
hauria afegit aquest aire japonès que
té: sempre tan discretament sofistica-
da, va batejar la seva productoraMiss
Wasabi i va triar el mercat de peix de
Tsukiji per ambientar El mapa dels
sons de Tòquio. Una vegada va rodar
un espot per a una marca de xampú
japonès ambAnneHathaway, i els cli-
ents li exigien repetir una vegada i
una altra la presa. Fins que li va dir a
la productora: “Digues-los que de pe-
tita esnifava cola al carrer, i que no
vull recaure per haver de fer-la una
altra vegada”. I el rodatge va acabar.
En el cinema, com en tants oficis,

tot sembla admiració i camaraderia,
però hi ha un cara B; si a l’ego li su-
mem l’enveja endèmica espanyola po-
dem entendre la tírria que alguns han
desenvolupat cap a una directora que
es fa amb Ben Kingsley, Binoche,
Tim Robbins, John Berger o Philip
Roth. El seu gust pel drama, i aquesta
côté intel·lectual, combinada amb un
esperit pop, li han valgut l’honor que
una part de la crítica desconfiï d’ella.
Tampoc no ha agradat que vagi per
lliure. Pobres arguments contra qui
filma a Barcelona, Hollywood, Tò-
quio o París, i prefereix, amb un pu-
dor de coqueta, no parlar d’amor, per
molt que les seves pel·lícules pene-
trin aquest misteri. Estimar és donar
el que no es té, un salconduit per esca-
par de la realitat i una contrasenya
per tornar-hi. “No et passis Bonet”,
com si l’estigués sentint. Ara, en la se-
va juvenil maduresa, obre la Berlina-
le amb aquesta bellesa que tant admi-
rem. O no hem somiat totes algun
cop tenir alguna cosa de Juliette?

Genis i figures
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La cantant colombiana ha penjat la seva prime-
ra instantània a Instagram del seu nounat,
Sasha: Un close-up d’un dels seus grans peus
descalç. “Tinc els peus del papi, sembla que
hagi estat jugant a futbol tota la meva vida”,
es llegia a sota. La primera imatge del seu pri-
mogènit, Milan, tuitejada per Piqué, va ser
també un primer pla dels seus peus amb unes
Nike personalitzades. Els peus tenen molta
semiòtica, tant futbolística com eròtica, i tam-
bé humanitària. La Fundació de Shak es diu
Pies Descalzos. Alguna cosa sí que ha variat
en la transmissió de la seva felicitat: no són
primerencs, i ja no necessiten dir al món sen-
cer que han tingut un fill, aquest sentiment
tan naïf i universal, que costa moderar.
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Isabel Coixet, en la seva juvenil
maduresa, va obrir la Berlinale
amb una icona del cinema
europeu, Juliette Binoche
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Segons Wyoming, els
seductors lletjos sempre
destaquen; Potau ha deixat
empremtes d’afecte i respecte

Fa anys que després de les catifes vermelles
de les estrenes i les portades d’ensomni van
venir les polèmiques i les burles a les xarxes
socials, i que va passar de ser escollida “la
dona més bonica del món” per la revista Peo-
ple a “la més odiada de Hollywood” per Star.
El cas és que la seva obsessió –i les seves fica-
des de pota– dietètiques, el seu inflexible mè-
tode educatiu (els seus fills només poden veu-
re la tele en francès o espanyol) i la guerra
freda que manté amb els mitjans han acabat
per convertir l’amor en odi. La seva última
prescripció ridícula? Recomanar en el seu
blog un tractament que consisteix a introduir
vapor a la vagina per netejar-la, i que, segons
ella, “equilibra els nivells femenins d’hormo-
nes”. De l’amor a l’odi, com del desig al tedi.

Que lluny queda la imatge del poble aclamant
el triomfal relleu en el poder de Cristina al
seu difunt marit, Néstor Kirchner, aquest
home que reia tan bé. Més de la meitat dels
argentins –el 57% per ser exactes– creu avui
que la seva presidenta (“la Reina Cristina”, li
diuen) està involucrada en la mort del magis-
trat Nisman. I ve a tomb la corona crítica
que li col·loquen: la revelació, per part de
Sergio Hovaghimian, exrepresentant de
Jean-Pierre, la joieria més elegant de Buenos
Aires, segons la qual ha arribat a gastar un
milió de dòlars anuals en collarets de perles
dels mars del Sud (que paga en negre). Ai, els
capricis cars, tan Maria Antonieta: trista deri-
va per a una dona en el poder, ensopegar per
la luxúria d’unes perles.
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