
cultura / espectacles 16 DE JUNY DEL 2015 65DIMARTS

H em constatat, sens dubte, un 
moviment tectònic de pla-
ques socials destinat a afec-

tar tots els àmbits de la vida pública, 
i doncs part dels àmbits de la priva-
da. Els modes de producció queda-
ran intactes, però fins i tot els dina-
mitzadors de l’acumulació irrefre-
nable de capitals, que fins ara se 
l’han campada sense restriccions, a 
partir d’ara hauran d’anar una mi-
ca més alerta. Si més no, els caldrà 
dissimular la seva evident manca 
d’empatia amb els desvalguts i els 
que més han de patir, no l’extensió 
del sistema, que ha fet més bé que 
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mal al món, sinó la creixent feroci-
tat de la seva versió postcaiguda del 
Mur.
 Ferocitat que s’ha traduït en un 
increment insuportable de la desi-
gualtat. Si algú dubtava de les con-
seqüències, que repassi la presa de 
possessió de tants nous alcaldes i 
alcaldesses, aparellada a la despos-
sessió de molts i moltes que es teni-
en per amos de les institucions, mai 
per servidors. Qui es pensi que es-
tem davant d’un símptoma, que al-
ci els ulls i observi el tsunami. ¿Quin 
paper hi ha de tenir la cultura? Mi-
rar de comprendre, de preveure, de 

contribuir a explorar futurs, però 
sobretot, sobretot, sense abando-
nar mai ni el pluralisme ni l’autono-
mia. Per damunt de tot, i si vol verte-
brar la societat, la cultura ha de ser 
joc de miralls crítics, no la cavalle-
ria auxiliar de cap poder, ni vell ni 
nou, ni afí ni dels antípodes. En el 
discurs d’Ada Colau, a més a més de 
comprensible inòpia en el terreny 

de les polítiques culturals, mai tre-
pitjat i esperem que mai sollat, s’hi 
traslluïen tics contra el pluralisme 
provinents de velles ideologies en 
teoria alliberadores i a la pràctica 
uniformitzadores. Toca ampliar el 
ventall.
 I TV-3, que tant  ha contribuït a la 
formació d’una consciència social i 
nacional solidària, haurà de plante-
jar-se ara la substitució de les rialle-
tes per noves mirades sobre el que 
som i el que hem dut a terme com 
a poble. És ineludible, i no tan sols 
amb ulls bonistes si no volem pren-
dre mal. H

La cultura ha de
ser joc de miralls 
crítics, no la cavalleria 
de cap poder
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33 El cineasta barceloní Joaquim Oristrell.
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El director barceloní Joaquim 
Oristrell, després d’inaugurar el Fes-
tival de Màlaga, ha estrenat Hablar, 
sorprenent proposta a mig camí en-
tre el cine de guerrilla, a peu de car-
rer i amb recursos mínims, i el teatre 
filmat de fort caràcter reivindicatiu. 
Rodada en un únic pla de continu-
ïtat al llarg de 80 minuts i amb po-
pulars cares del cine i del teatre del 
país, intenta reflectir la societat ac-
tual, víctima de la crisi econòmica 
i de valors, a través d’uns quants és-
sers que s’enfronten a una realitat 
inhòspita.

–Hablar és un film sobre la crisi. 
¿Què volia explicar a través de la pel·
lícula?
–Volia intentar transmetre el senti-
ment de pèrdua que pateix la pobla-
ció. Els personatges que surten a la 
pel·lícula no són ni dolents ni bons, 
només estan indefensos davant de 
situacions que els sobrepassen. Vi-
vim en una societat en la qual tot el 
que tenia un sentit, ha deixat de te-
nir-lo. Abans es parlava de «desen-
cant». Ara jo ho anomeno «descon-
cert». Cauen tots els ítems, com ha 
passat amb Convergència després 
del cas Pujol, i la gent en necessita al-
tres de nous. Per això sorgeixen pro-
jectes polítics amb aquest halo mes-
siànic, com Podem. La gent està per-
duda i necessita alguna cosa que li 
serveixi de guia.
 
–¿Hi havia una estructura que servís 
com a eix central?
–La idea era fer una radiografia d’Es-
panya durant una nit d’estiu. Vaig 
crear una estructura a manera de re-
corregut, des de la parada del metro 
de Lavapiés fins a la Sala Mirador. 
Durant aquest camí, es trobarien 
una sèrie de personatges que s’ani-
rien passant un a l’altre el testimoni 
davant de la càmera. I a través d’ells, 
explicar què passa en aquest país en 
el moment present. 

–¿Tenia al cap alguna referència?
–N’hi ha moltes. Com el cine coral de 
Robert Altman. Però crec que el més 
pròxim són Las comedias bárbaras de 
Valle-Inclán i Luces de Bohemia i el seu 
recorregut pel Madrid de l’època a 
través d’un personatge que es va tro-
bant amb altres. 

–¿Quins van ser els principals reptes 
tècnics que va afrontar al rodar?
–Al principi tot van ser dubtes: qui-
na càmera usar, com ho faríem amb 
el so..., que resolíem sobre la mar-
xa. Va ser emocionant enfrontar-se 
a aquests entrebancs i després acon-
seguir l’objectiu. Però tinc clar que 
aquesta pel·lícula, tot i ser molt peti-
ta, ha sigut possible perquè al darre-
re hi ha gent molt gran. 

–¿I com va orquestrar el treball amb 
els actors?
–Ells tenien la possibilitat de crear 

els seus propis personatges, i això els 
va servir de motivació. I la mateixa 
urgència del projecte els feia estar en 
un registre interpretatiu molt espe-
cial. Hi havia una tensió molt creati-
va que va contribuir que exprimissin 
al màxim les seves habilitats. 

–La pel·lícula està plantejada com 
una obra de teatre, una cosa que ja 
havia treballat altres vegades.
–Comença en un registre gairebé 
neorealista i a mesura que avança 
es va teatralitzant, va adoptant una 
espessor més dramàtica, fins a arri-
bar al punt culminant, amb Petra 
Martínez i Juan Margallo a sobre 
d’un escenari. La paraula va gua-
nyant fins a tenir el poder absolut. 

–¿Per això es diu Hablar?
–La paraula és una de les poques ar-
mes que té la cultura. Mentre hi hagi 
paraula, hi ha esperança. H 

«La gent està perduda i li cal 
alguna cosa que la guiï»

«La paraula és  
una de les poques 
armes que té  
la cultura. Mentre hi 
hagi paraula, hi ha 
esperança», opina

JOAQUIM ORISTRELL  Director de cine. Ha estrenat ‘Hablar’

Sidi Larbi  
i Hofesh 
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al Mercat
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Grans noms de la dansa del pano-
rama internacional, com Sidi Lar-
bi, Hofesh Shechter i Israel Gal-
ván seran tres dels protagonistes 
la temporada que ve al Mercat de 
les Flors. El circ guanyarà pes en 
la programació. A més a més de la 
nova creació de Baró d’Evel, l’es-
pai de Montjuïc també acollirà 
la segona edició de Circ d’ara ma-
teix i la primera d’Oh! Poètiques de 
la il·lusió. 
 Entre les companyies locals 
amb presència en la programació 
hi ha Mal Pelo, La Veronal i Rober-
to Olivan. «Volem renovar la con-
fiança amb els nostres artistes as-
sociats», va dir ahir Cesc Casades-
ús, director del Mercat. Com a 
novetat, el públic podrà desco-
brir la coreògrafa Marina Masca-
rell, que no té res a veure amb el 
conseller de Cultura, va aclarir 
Casadesús. Ella estrenarà, amb el 
Ballet de Göteborg, una obra que 
està creant per a ells. «Volem re-
colzar la gent d’aquí i en especi-
al les dones, perquè no tenen tan-
ta visibilitat en el món de la core-
ografia». 

PUJADA D’ESPECTADORS / Malgrat  
l’èxit dels artistes locals, Casades-
ús va lamentar que les noves gene-
racions «no s’atreveixin» a mun-
tar espectacles grans i considera 
vital ajudar-los a fer aquest impor-
tant pas. Aquesta temporada, el 
Mercat ha crescut tant en públic 
com en recaptació. S’ha passat 
dels 48.117 espectadors als 50.000 
previstos en el contracte progra-
ma. I s’estima que amb el Grec s’ar-
ribarà gairebé als 60.000. I s’ha 
passat dels 315.000 euros en in-
gressos als 352.000. 
 La temporada que ve el pres-
supost serà lleugerament superi-
or a l’actual: 4,6 milions d’euros, 
200.000 més. La meitat es destina-
rà a la contractació i la producció 
d’espectacles. H

NOVA TEMPORADA


