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En la gran majoria de concerts 
no passa absolutament res que 
no estigui previst en el guió, res 
que et talli la respiració, t’ompli 
el cap d’imatges i idees i t’empe-
nyi a cridar als quatre vents (o si-
gui, a les xarxes socials) tot el que 
has sentit. Només per això, l’es-
pectacle Al cante, que van presen-
tar Juan Carlos Lérida i el Niño de 
Elche al festival Ciutat Flamen-
co, ja es compta entre els més 
fascinants i trencadors que ha 
acollit Barcelona en els últims 
temps.
 El coreògraf i el cantaor s’han 
aliat per qüestionar la gestuali-
tat que alimenta l’imaginari fla-
menc, tan artificiós i teatral mal-
grat ser considerat un art de les 
entranyes, i l’han armat. Perquè 
Al cante és una exquisida paròdia 
que juga amb l’espectador des 
del minut u, quan el d’Elx enge-

ga amb un cante més fals que un 
disc en viu de Milli Vanilli. A par-
tir d’aquí, qui engega de debò és 
el públic, que no para de riure da-
vant una infinitat de còmiques 
ocurrències. El cante entrecortao, 
el requejío, la mímica ingràvida, 
la descripció de gestos amb veu 
robòtica, la repetició infinitesi-
mal del mateix vers... I des de l’in-
finit, un zapateao còsmic, un can-
te sense oxigen... La mort i resur-
recció del flamenc. I ole-que-ole.
 Al cante té, i perdó pel tòpic, 
molta conya i molt d’art. És més 
que un acudit a costa del flamenc. 
És un espectacle d’avantguarda 
rematadament col·loquial, exqui-
sit en les formes i implacable en 
la seva intenció. Lérida fa servir el 
Niño de Elche com un cantaor an-
droide i es passeja al seu voltant 
coreografiant l’objecte d’anàlisi, 
sempre en el tall que uneix i sepa-
ra desconstrucció i creació. I això 
eleva la dansa a la categoria de crí-
tica empírica. ¡Visca! 
 No, en la immensa majoria 
de concerts no hi passa absolu-
tament res, però després d’en-
frontar-te a Al cante ja no pots 
veure el flamenc amb els matei-
xos ulls. H

  

‘Al cante’, 
trencador 
amb l’artifici 
flamenc
CRÒNICA La peça de 
Lérida va enlluernar 
al Mercat de les Flors

El públic a penes 
podia contenir les 
riallades, una 
reacció insòlita en 
recitals del gènere

La 68a edició del Festival de Cannes LLL

La carrera de Jacques Audiard (Pa-
rís, 1952) està íntimament connec-
tada amb el Festival de Cannes. El 
1996 s’hi va donar a conèixer gràci-
es a Un héroe muy discreto; després, el 
2009, va obtenir el Premi Especial 
del Jurado –i el passaport a la fama 
internacional– amb l’èpica carcerà-
ria Un profeta; i diumenge va arribar 
a la glòria al guanyar la Palma d’Or 
gràcies a Dheepan, la història d’uns 
immigrants que viatgen a França 
fugint de l’horror de la guerra civil 
a Sri Lanka. Allà hauran de prendre 
mesures extremes per sobreviure.

–¿En quina mesura Dheepan és una 
pel·lícula sobre el fenomen de la im·
migració?
–Em sentiria de meravella si la me-
va pel·lícula ajudés a millorar la si-
tuació dels immigrants a Europa, 
però no ha sigut aquest el meu ob-
jectiu, no he volgut fer una pel-
lícula sobre la integració sinó usar 
la immigració només com a teló de 
fons. Abans d’iniciar el projecte, de 
fet, ni tan sols sabia situar Sri Lanka 
en un mapa, ni sabia quin aspecte 
físic tenen els que hi han nascut. Pe-
rò la idea de fer una pel·lícula fran-
cesa en què es parlés tàmil em va 
seduir molt perquè em va semblar 
molt boja. En el fons, Dheepan és una 
història d’amor, i tracta de com una 
família falsa pot arribar a convertir-
se en una família real.

–Però els protagonistes de 
Dheepan abandonen una si·
tuació d’abús a Sri Lanka i, a 
l’arribar a París, acaben pa·
tint una altra situació d’abús. 
¿No creu que aquest paral·
lelisme té una mica de re·
flexió social?
–Jo sóc molt covard a l’ho-
ra de fer declaracions po-
lítiques, perquè no co-
nec prou la realitat que 
m’envolta per fer-ne. 
Quan em vaig infor-
mar sobre la guerra ci-
vil a Sri Lanka em vaig 
sentir commogut, pe-
rò això no em dóna 
cap dret a opinar, i 
el mateix dic sobre 
la situació a les zo-
nes marginals de Pa-
rís. Ara bé, gastar-se 
set milions d’euros en 
una pel·lícula com Dheepan, 
protagonitzada per persones a les 
quals Occident no presta cap mena 

«Suposo que sempre faig 
la mateixa pel·lícula»

«La indústria del 
cine a França 
té un problema 
de narcisisme, 
li encanta burxar-se 
el melic»

JACQUES AUDIARD  Director. Guanyador de la Palma d’Or per ‘Dheepan’

d’atenció, ni en el cine ni en la vida, 
sí que em sembla un acte polític. 

–Com diverses de les seves obres 
prèvies, Dheepan barreja la realitat 
francesa amb el tipus de convenci·
ons de gènere que veiem en el cine 
americà. ¿Què li interessa d’aquest 
xoc?
–A vegades es diu de mi que estic 
americanitzat, i no ho entenc. ¿Que 
potser un director europeu no pot 
fer servir elements del cine de gène-
re sense que se li assumeixin influ-
ències americanes? Sí, vaig créixer 
veient el cine de Martin Scorsese i 
William Friedkin, però aquests di-
rectors al seu torn estaven influen-
ciats pel cine negre francès anteri-
or. Per a mi, en tot cas, el cine de gè-
nere és com un cavall de Troia, la 
meva manera de vèncer les defen-
ses de l’espectador. 

–Totes les seves pel·lícules són, 
en el fons, retrats d’homes des·

esperats que per sobreviu·
re han d’imposar·se sobre 

un entorn hostil. ¿Què 
l’atrau d’ells?

–¿Està dient que sempre 
faig la mateixa pel·lícula? 
Suposo que és cert, que 
sempre faig la mateixa pel-

lícula, sí. En tot cas cada ve-
gada que començo un pro-

jecte tinc la sensació d’es-

tar saltant al buit. M’interessen els 
personatges que estan en procés 
d’autoeducació, homes que es van 
fent a si mateixos. Mentre comple-
ten el procés, les seves possibilitats 
de progressió dramàtica són enor-
mes.

–Com ja va fer en Un profeta, a Dhe-
epan ha treballat amb actors des·
coneguts. ¿Els prefereix a les cares 
conegudes?
–M’he acostumat a treballar amb 
intèrprets desconeguts i, sí, la veri-
tat, ho prefereixo. M’interessen les 
cares noves, i altres colors de pell, al-
tres formes de pensament i expres-
sió. Que quedi clar que m’encanten 
el cine francès i els actors france-
sos, però a vegades tinc la sensació 
que la indústria cinematogràfica 
del meu país té un problema de nar-
cisisme, li encanta burxar-se el me-
lic. Em penediré d’haver dit això, 
però és el que sento. 

–Ha confessat que va acabar la pel·
lícula a corre·cuita i que no la va te·
nir a punt fins la setmana passada. 
Si hagués tingut més temps, ¿hau·
ria fet algunes coses d’una altra 
manera?
–És clar que al veure la pel·lícula 
ara sento que podria canviar-hi al-
gunes coses, però em passa sempre 
amb totes les pel·lícules. De fet, su-
poso que a tots els cineastes els pas-
sa. Has de ser molt arrogant, o molt 
il·lús, per pensar que les teves pel-
lícules són perfectes. Vaig anar de 
pressa perquè per a mi era molt 
important ser al Festival de Can-
nes: una pel·lícula sense actors co-
neguts, i parlada majoritàriament 
en tàmil, necessita tot el suport del 
qual pugui disposar. A més a més, 

la pressió, al capdavall, és bona 
perquè et fa pensar ràpid. Si no 
tens pressa tendeixes a pensar-
te massa les coses, a recrear-te, 
a divagar. La pressió et propor-
ciona lucidesa. 

–Senyor Audiard, ¿quina 
sensació li proporciona es·
tar entre els grans autors 

del cine mundial?
–Jo no ho veig en aquests 
termes que vostè em 
planteja. Em limito a 
pensar en la pel·lícula 
que estic fent a cada 
moment, i quan l’he 

acabat em poso a pen-
sar en la següent. A més 

a més, rodar una pel·lícula 
no és un treball individual, és un 
treball fet en equip per una suma 
de talent. Em molesten els direc-
tors que s’obliden d’això, i n’hi ha 
molts. H
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