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A Aguas tranquilas, la directo-
ra japonesa narra la història 
d’amor entre dos adolescents 
en una illa castigada per les 
tempestes i la fúria del mar.

–El gran protagonista del film 
és l’illa Amami. ¿Com la va 
trobar?
–Fa vuit anys vaig saber que 
els meus orígens eren allà. Al 
visitar-la em vaig adonar que 
els seus habitants viuen amb 
por de la violència del mar, el 
vent i la selva, però també en 
harmonia amb aquests ele-
ments. És fascinant. Jo abans 
no havia filmat mai el mar. 
Vaig créixer en un poble al 
centre del Japó, Nara, que es-
tà envoltat de boscos i munta-
nyes. Al principi em feia por, 
però després vaig descobrir 
la riquesa del món marí i des 
d’aleshores no deixo de pre-
guntar-me per què els homes 
hem deixat el mar per viure 
terra endins. 

–Ha definit Aguas tranquilas 
com la seva obra mestra. ¿Per 
què?
–Perquè és un compendi dels 
temes que m’interessen, com 
la comunió entre l’home i 
la naturalesa i el procés de 
transmissió entre generaci-
ons. No dic que sigui la me-
va millor pel·lícula. Tot i que 
diria mentida si negués que, 
fent-la, m’he sentit com un 
xef que cuina amb els millors 
ingredients. 

–Segons la pel·lícula, aque-

lla comunió entre l’home i la 
naturalesa de la qual parla és 
particularment violenta. 
–Els éssers humans sempre 
hem intentat controlar la 
naturalesa, hem mirat d’es-
tablir-hi una relació egoista. 
És una actitud d’abús que ha 
obert una bretxa entre nosal-
tres i ella que té un alt preu, 
i així ho demostren desas-

tres com el de la central 
nuclear Fukushima. Per a 
mi és crucial per entendre 
aquesta bretxa, i intentar 
contribuir a canviar la nos-
tra manera de viure.

–Un altre dels seus temes 
predilectes és la mort.
–Sí. Vaig fer Aguas tranqui-
las per afrontar la mort de 
la meva mare adoptiva i ex-
pressar la gratitud i el res-
pecte per ella. En tot cas, 
no és en absolut una pel-
lícula sobre el dol, és un 
film sobre la vida i l’ale-
gria de viure. Des que nai-
xem estem destinats a mo-
rir. Rebem la vida i després 
la transmetem. Per això no 
hauríem de témer la mort 
sinó abraçar-la i tenir-la 
present amb la finalitat de 
portar vides més plenes. H

33La directora japonesa Naomi Kawase.

           

«Fent ‘Aguas 
tranquilas’ m’he 
sentit com un 
xef que cuina 
amb els millors 
ingredients»

«El nostre abús 
de la naturalesa 
té un alt preu»
NAOMI KAWASE  Directora d’‘Aguas tranquilas’
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A El capital humano el direc-
tor italià retrata una socie-
tat en què les relacions, els 
valors i la moral estan de-
terminats pels diners. És a 
dir, la nostra.

–La seva pel·lícula com-
bina intriga i comèdia. És 
una barreja poc comuna.
–Ja ho sé. Durant tota la 
meva carrera he fet comè-
dia i suposo que sóc inca-
paç d’allunyar-me’n del 
tot. Però el meu gran rep-
te no va ser barrejar thri-
ller i humor, sinó conver-
tir la narració en una suc-
cessió de punts de vista, a 
la manera de films com per 
exemple Rashomon, de Ku-
rosawa, o Atracament perfec-
te, de Kubrick.

–Tampoc és habitual que 
un director italià adapti una 
novel·la nord-americana.
–Ja ho sé, suposo que això de-
mostra que el món es fa ca-
da vegada més petit. Mentre 
llegia la novel·la de Stephen 
Amidon em vaig adonar que, 
malgrat que el relat transcor-
re a Connecticut, aquella in-
felicitat derivada de l’osten-

tació que descriu és molt co-
muna entre els italians. La 
identitat del meu poble i la 
nostra herència cultural sem-
pre han estat vinculades a 
l’humanisme, però ara ja no. 
Ens hem convertit en esclaus 
de l’ambició. El valor d’una 
persona ha passat a ser defi-
nit només per la quantitat de 
diners que té en comparació 
amb la que té el veí. Però això 
s’ha acabat.

–¿De debò creu que és així?
–Digue’m ingenu, però sí que 
ho crec. Ens pensàvem que po-
díem disfrutar d’una mena de 
paradís terrenal on no era fac-
tible dedicar-se a amassar ri-
quesa sense afrontar cap res-
ponsabilitat d’índole moral, 
però és clar que això ja no és 
possible. És hora de girar full, 
redefinir el vell sistema de va-
lors i treballar per desmante-
llar el capitalisme, caigui qui 
caigui, peti qui peti.

–En la seva pel·lícula no hi ha 
divisió entre bons i dolents. 
¿És que tots som culpables?
–O tots innocents, què sé jo. 
No m’agrada jutjar els meus 
personatges perquè una pel-
lícula no és un tribunal penal. 
Tots tenim les nostres raons, i 
penso que la debilitat huma-
na és la nostra incapacitat per 
veure-hi més enllà d’aquestes 
raons. La desesperació ens fa 
cometre errors. He volgut re-
tratar l’ésser humà amb totes 
les seves misèries, però la me-
va mirada està plena de com-
passió. No sóc en absolut un 
misantrop. H

33El cineasta italià Paolo Virzi.

                 

«Culpables o 
innocents, no 
m’agrada jutjar 
els personatges 
perquè un film no és 
un tribunal penal» 

«És hora de 
redefinir el nostre 
sistema de valors»
PAOLO VIRZI  Director d’‘El capital humano’

espectacles DILLUNS
60 13 D’ABRIL DEL 2015

Els colors de la infància 
3Marc Artigau evoca la infantesa a ‘Aquellos días azules’ 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

«Estos días azules y este sol de la infancia», 
va deixar escrit Antonio Machado 
pocs dies abans de morir. Un últim 
vers que el jove dramaturg i director 
Marc Artigau va rescatar per donar 
títol al seu personal viatge a la infan-
tesa, Aquellos días azules, que ha tor-
nat al Círcol Maldà, on ja va triom-
far la temporada passada, fins al 24 
d’abril. «És com anar al país dels cro-

mos i les bicis sense frens, i tornar, 
però sense nostàlgia», resumeix el 
creador. Robert González, Jordi Llo-
vet i Joan Solé canten, discuteixen, 
rememoren en un muntatge que Ar-
tigau defineix com a «cabaret lite-
rari».
  La poesia, els contes, les escenes i 
la música –els actors també toquen 
instruments– porten a una infante-
sa amb la qual tots es poden identifi-
car encara que apel·li especialment 

a la generació dels 80, la de la Fan-
ta, els ganchitos i el Doraemon. «Hi 
ha llocs comuns a totes les infànci-
es, com el primer petó, la mort d’un 
avi...». Un viatge trufat d’humor pe-
rò també crueltat. Així és la infante-
sa. «Per a la funció escolar hem hagut 
d’eliminar un desagradable acudit», 
informa Artigau, que ha aconseguit 
acostar la poesia al públic d’una ma-
nera tan lúcida com divertida.  
 L’espectacle transcorre com si 

EL CÍRCOL MALDÀ RESCATA UN APLAUDIT MUNTATGE se succeïssin «25 fotografies» d’una 
etapa que l’autor recorda «molt fe-
liç». «No és autobiogràfic, però sí que 
hi ha punts de partida. He intentat 
fugir dels tòpics», afirma. Entre les 
imatges figuren la primera sardana 
escatològica i cites com la cèlebre «la 
verdadera pàtria de l’home és la in-
fància», de Rilke.  
 Al prolífic Artigau –des de fa qua-
tre anys explica contes als noctàm-
buls de Catalunya Ràdio– se li acu-
mulen els èxits i els projectes. Aju-
dant de direcció a El curiós incident 
del gos a mitjanit, per a la tempora-
da que ve prepara amb Oriol Broggi 
una adaptació d’Al vostre gust de Sha-
kespeare, i un nou musical amb Àn-
gel Llàcer per al TNC. A més a més, ha 
escrit Caín i Abel, una «faula sobre el 
primer i el tercer món, sense dolents 
ni bons». H33 ‘Aquellos días azules’.


