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Peralada acull el Joan 
Manuel Serrat antològic  
Joan Manuel Serrat segueix la gira de 

celebració dels seus cinquanta anys de 

trajectòria en directe. Aquest dissabte és 

el torn de Peralada, on a partir de les 22 h 

oferirà un repertori de caràcter antològic 

en un festival que l’any 2011 va atorgar-li 

la medalla d’honor. 

Zaz tanca el Guitar BCN 
al Poble Espanyol
Isabelle Geffroy, més coneguda com a Zaz, 

actua aquest dissabte al Poble Espanyol a 

les 21 h, en la cloenda del festival Guitar 

BCN. La cantant francesa va publicar l’any 

passat el disc Paris, una col·lecció de 

versions de cançons de Charles Aznavour, 

Édith Piaf i Léo Ferré, entre d’altres.

«‘Solo química’  
és un homenatge a la 
comèdia romàntica»

fer una pel·lícula d’amor i luxe, una co-
mèdia romàntica, i necessitava que tots 
els espais fossin bonics. Aquests deco-
rats me’ls donaven Barcelona i Catalu-
nya. Ja havia rodat un film en aquesta 
ciutat, Entre vivir y soñar, l’any 2004. 

Expliques que per escriure el guió et vas 
inspirar en Ana Fernández, l’actriu pro-
tagonista.  
Sí. L’Ana és una noia sense filtre, diver-
tida i espontània, i vaig pensar que era 
perfecta per escriure-li una comèdia 
romàntica i vaig fer el guió expressa-
ment per a ella. Em va inspirar total-
ment, és la meva musa. Per a l’argu-
ment també em vaig inspirar en una es-
cena que vaig viure al Festival de Màla-
ga, on un grup de fans ens van perseguir 
perquè al cotxe en què anàvem hi havia 
un actor molt mediàtic. Jo em vaig fixar 
en una de les noies que estava donant 
cops al vidre i vaig pensar què passaria 
si aquesta noia tingués una història 
d’amor amb el seu ídol.  

Com has escollit els altres actors? 
Per al personatge d’actor famós volia el 
noi més guapo del món, i el vaig trobar a 
l’Argentina, el Rodrigo Guirao. Amb 
l’Alejo Sauras ja hi havia treballat abans, 

Alfonso Albacete
DIRECTOR DE CINEMA

Solo química, que es va estrenar ahir, és 
la nova pel·lícula del director Alfonso 
Albacete (Múrcia, 1963). Es tracta del 
primer projecte en solitari del director, 
ja que fins ara sempre havia treballat 
acompanyat de David Menkes, un tàn-
dem responsable de títols com Mentiras 
y gordas (2009). El nou film, que narra 
la història d’amor entre una fan i el seu 
ídol, vol ser un homenatge a la comèdia 
romàntica. 

Com has viscut el teu primer film en 
solitari?  
Per fi he pogut fer el cinema que jo vull 
i estic content. És molt normal que un 
director vulgui fer el seu cinema, i jo vo-
lia que Solo química fos només Albace-
te. En la pel·lícula m’he rodejat de gent 
que m’agrada com treballa i m’he sen-
tit molt acompanyat per la productora 
catalana Rodar y Rodar.  

Per què has escollit Barcelona com a 
escenari d’aquesta nova pel·lícula? 
M’agrada molt la ciutat perquè té mol-
ta llum i perquè té mar. El que volia era 
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és molt bo en la comèdia i hi tinc mol-
ta química. També hi ha altres grans ac-
tors a la pel·lícula, com Jose Coronado 
i María Esteve. 

En el film hi ha moltes referències a 
comèdies romàntiques clàssiques.  
Sí, m’agrada molt aquest gènere i volia 
que aquesta pel·lícula fos un homenatge 
a la comèdia romàntica. M’he inspirat 
sobretot en Sabrina, Cantant sota la plu-
ja, Vacances a Roma o Que bonic que és 
viure. També hi ha picades d’ullet a 
pel·lícules d’altres gèneres, com El Padrí 
i algun film de Tarantino. 

Què vol transmetre Solo química? 
Les comèdies romàntiques sempre te-
nen missatges positius. Aquesta volia 
transmetre la importància d’enfrontar-
se a la vida amb un somriure. La idea 
que a vegades qui menys t’ho esperes et 
sorprèn, que l’amor es pot trobar a la 
porta del costat i que els somnis a vega-
des es compleixen. L’objectiu és que 
l’espectador surti del cine feliç. Crec 
que el públic s’ha reconciliat amb el ci-
nema d’aquest país gràcies a la comèdia. 
En moments difícils, la gent vol riure, 
passar-ho bé, vol oblidar els problemes 
o veure’ls reflectits i riure-se’n.e

‘The civil wars’: de psiquiatres i l’enfonsament d’Europa
des sense dramatismes ni afectacions 
i, per això, amb una cruesa esfereïdora 
que pren enorme relleu en el cas del fill 
d’immigrants marroquins, Karim Bel 
Kacem. Els relats, alternats i dividits en 
cinc capítols, mostren una encertada 
ordenació perquè els records més pu-
nyents, que apunten a la fallida del pa-
triarcat, es barregin amb unes relaxants 
anècdotes de bon humor i una mica de 
reflexió metateatral. Una altra cosa és 
assumir que The civil wars és un retrat 
metafòric d’Europa a través de quatre 
ciutadans, com sosté el director suís Mi-
lo Rau, de qui podem recordar l’esplèn-
did espectacle sobre la guerra de Ruan-
da, Hate radio, teatralment per sobre 
d’aquesta nova creació. 

Entenem que ni el títol ni el contin-
gut responen a les intencions del direc-
tor d’una forma clara i entenedora. 

Queda, això sí, una mirada tenyida de 
pessimisme sobre la realitat europea, 
que al nostre entendre xoca amb la ca-
pacitat dels biografiats per adreçar les 
seves vides, i una visió apocalíptica del 
futur del continent amb data fixa d’en-
fonsament (2070) per motius relacio-
nats amb el canvi climàtic. En realitat, 
però, el gruix de la proposta gira sobre 
la història dels pares i la seva aniquila-
ció. El que més ens desconcerta és la 
resposta al fenomen de la radicalització 
de joves que marxen a Síria a lluitar amb 
l’EI, tema que semblava que havia d’ar-
ticular la proposta i que a la fi obre i tan-
ca la funció amb el relat d’un cas real a 
Bèlgica. Què ens en vol dir Milo Rau 
amb la idea que han aconseguit la pau 
interior perquè tenen fe i cap por a mo-
rir? ¿La fe és el que manca a Europa? 
¿No hi ha futur sense algun déu?e

Una de les escenes de l’obra The civil 
wars. MARC STEPHAN
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No tenim dubtes sobre l’in-
terès humà i la força colpi-
dora de les biografies de 
Karim Bel Kacem, Sébasti-
en Foucault, Johan Leysen 

i Sara de Bosschere, tres actors i una ac-
triu que en una sessió de teatre docu-
mental despullen les més o menys per-
torbadores relacions amb els seus pares 
com si fossin al divan d’un psiquiatra. 
Tampoc en tenim sobre la qualitat dels 
intèrprets per apropar-nos les seves vi-
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