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“M’agrada ser crític  
amb el meu país”

los ingleses, la pel·lícula que Bande-
ras va dirigir el 2006. “Ens visita el 
Goya d’Honor”, recorda la presiden-
ta de l’Acadèmia, Isona Passola. La 
catalana envia el Gaudí d’Honor a 
Madrid, i l’espanyola el Goya d’Ho-
nor a Barcelona. “És un intercanvi 
simpàtic entre dues acadèmies ami-
gues”, diu Passola. Edmon Roch, vi-
cepresident segon de l’acadèmia es-
panyola, comparteix “l’alegria” i 
agraeix a Banderas que hagi trobat 
un forat per venir a Barcelona, per-
què l’endemà marxa cap a Bulgària 
per rodar Security amb Ben Kingsley 
a les ordres d’Alain Desrochers.  

“Seguir somiant” tots junts 
Banderas, nascut el 1960, evita les 
valoracions polítiques, però parla 
de política des de l’experiència sen-
timental. De la Transició recorda 
que “existia l’anhel de creació d’un 
espai de llibertat que s’anomenava 
Espanya”, i tot seguit assegura: “Em 
confesso orgullós de ser espanyol, i 
juntament amb aquest sentiment 
viatja una capacitat crítica. No sóc 
un beneit que estima Espanya per 

sobre de totes les coses. M’agrada 
ser crític amb el meu país”. Bande-
ras obliga així implícitament els pe-
riodistes a ser curosos amb els titu-
lars, i afegeix: “M’agradaria que no 
només seguíssim vivint junts, sinó 
que poguéssim seguir somiant”. 
També tira de memòria per explicar 
que quan feia teatre amateur a Mà-
laga els seus referents eren els Jo-
glars i el Lliure. “Barcelona era el 
mirall on ens miràvem. Això els ca-
talans ho haurien de saber. En tot 
aquest procés existeix un sentiment 

shakesperià, gairebé de Hamlet, de 
ser o no ser. Entenc totes les parts, 
inclosos els que volen la indepen-
dència, però seria el moment que ho 
fessin des del voler ser, perquè 
aquells que ho fan per no ser espa-
nyols produeixen un cert dolor a 
tots els que hem admirat Catalu-
nya”, explica abans d’insistir que 
parla des del cor i que, per tant, no és 
un sentiment polític. L’actor con-
clou dient que “les coses que hagin 
de passar passaran”.  

Quan una periodista li pregunta 
si menjaria pa amb tomàquet si Ca-
talunya fos independent, Banderas 
agraeix amb professionalitat el to 
“lleuger” de la pregunta i respon que 
“ningú ha de renunciar al pa amb to-
màquet”. També li demanen sobre 
les eleccions espanyoles, i després 
d’elogiar el bipartidisme nord-ame-
ricà, reconeix que “probablement 
serà bo” que a Espanya hi hagi par-
tits que facin “palanca” en aquest 
bipartidisme. Això sí, adverteix que 
des del 1996 no fa públic el seu vot, 
i tot seguit diu: “Podem està baixant 
del món idealista de Disneyland que 
va plantejar al principi i sembla que 
aposten per ser un partit d’estat, de 
govern. I això està bé, que s’adonin 
de la realitat del país”.  

Una altra realitat, la de la indús-
tria cinematogràfica, té aturat un 
projecte de Carlos Saura en què 
Banderas fa de Picasso. “No és una 
pel·lícula d’acció, el Carlos no la vol 
fer en anglès. Està costant molt 
 trobar el finançament”, sospira.e 

Antonio Banderas va passar ahir per Barcelona per 
rebre un homenatge. MARTA PÉREZ / EFE

Antonio Banderas rep un homenatge  
de l’Acadèmia del Cinema Català

CINEMA

Cordialitat, simpatia i prudència 
formen part del manual de compor-
tament de la majoria d’actors de 
Hollywood quan tenen al davant 
una vintena de periodistes. “Un 
ambient cordial és molt important 
en aquests moments de les nostres 
vides”, diu Antonio Banderas tan 
aviat com comença la roda de 
premsa a l’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm. Tot plegat, 37 minuts asse-
gut en un sofà responent preguntes 
sobre cinema, moda, família i, so-
bretot, política. “Aquest matí he es-
tat seguint el debat al Parlament. És 
un tema molt complicat. No puc fer 
una valoració política perquè no 
tinc ni les dades ni la capacitat per 
fer-la”, explica quan li demanen so-
bre el procés.  

La visita forma part dels actes 
promocionals de l’homenatge que 
ahir li dedicava l’Acadèmia del Cine-
ma Català, i que consistia en la pro-
jecció a la Filmoteca d’El camino de 
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Peter Brook torna a indagar els 
misteris de les ments diferents

Marcello Magni, pel jove Héctor 
Flores Komatsu i per un pianista. El 
personatge principal de la història, 
però, ve d’un cas real extret d’un al-
tre llibre, d’Aleksander Luria: el pi-
oner rus de la neuropsicologia va 
tractar durant 30 anys una persona 
que tenia una memòria visual exces-
siva, cosa que la paralitzava perquè 
es perdia en imatges. “Qualsevol al-
tre director ho trobaria una excusa 
perfecta per fer projeccions i vídeos, 
però Brook ho converteix en un rep-
te per a la imaginació, que és més po-
tent que una projecció de colors”, 
diu Hunter. “Sembla que és un es-
pectacle de neurologia, però hi ha 
moltes més capes –avisa Magni–, 
com la capacitat humana per supe-
rar les adversitats”.e

TEATRE

Es podria descriure The valley of As-
tonishment com una de les peces mè-
diques de Peter Brook en què explo-
ra com funciona el cervell humà, 
com va fer a The man who. Allà era 
gent amb malalties neurològiques i 
aquí són persones amb sinestèsia 
(que associen de forma singular els 
sentits; per exemple, una nota musi-
cal la poden desxifrar amb gust d’oli-
va, expliquen els actors). Però, en el 
fons, el més destacat no és el què si-
nó el qui: senzillament, el Teatre 
Municipal de Girona acull aquest 
dissabte i diumenge l’últim especta-
cle d’un dels creadors escènics més 
influents de l’últim segle, que hau-
rà passat pel Temporada Alta amb 
nou muntatges; l’últim, The suit.  

The valley of Astonishment pren el 
títol d’un dels poemes sufistes per-
ses del segle XII de La conferència 
dels ocells de Farid al-Din Attar, on 
els ocells han de travessar set valls 
per trobar la veritat, i la sisena és la 
de l’astorament. També es va inspi-
rar en L’home que va confondre la se-
va dona amb un barret, d’Oliver 
Sacks, per crear tots els personatges 
amb percepcions curioses i els met-
ges que apareixen a l’obra, interpre-
tats pels habituals Kathryn Hunter i 

BARCELONA
LAURA SERRA

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD


