
‘Ordeno y mando’ 

R
obo temps al son per fi-
car-me en un cine. Ho ne-
cessito. No em valen les 
55 polzades del televisor 

del saló. Vull la pantalla gran, com 
més gran millor. Enyoro el cine-
mascop de la meva adolescència, el 
cinerama, la pantalla panoràmica i 
el Todd-AO 70 mm. Enyoro la ge-
gant tela blanca que m’envoltava i 
que em feia volar –meitat llençol, 
meitat alfombra– per entre els car-
rerons del Hollywood de llavors. 
Enyoro aquelles pantalles que teni-
en una o més cortines a manera de 
teló, la manera com s’obrien, sin-
cronitzades amb l’apagament dels 
llums de la sala, el soroll del meca-
nisme, sempre a punt d’encallar-
se, el volum de les converses que 
disminuïen i, per fi, la fosa en negre 

al pati de butaques i el lleó de la Me-
tro a dalt.
 Quan entro avui en alguna 
d’aquestes sales de minúscula pan-
talla no puc evitar un gest de fasti-
gueig. Gest que dura el que trigo 
a asseure’m a la meva butaca –fila 
4, passadís, sense ningú al davant, 
si és possible–, perquè llavors em 

sembla que amb els primers foto-
grames de la pel·lícula la pantalla 
s’eixampla de sobte, de cap a cap, 
com aquells actors dels quals es diu 
que se superen a l’entrar en escena, 
i m’envolta de nou, i de nou em por-
ta a volar per la ficció, per deixar-
me anar de morros en la realitat.
 He vist aquesta setmana una 
pel·lícula que m’ha agradat i que 
recomano: Espías desde el cielo. Una 
pel·lícula de guerra, com dèiem 
llavors. Encara que aquí es trac-
ta d’una guerra moderna, gairebé 
sense camp de batalla, ni desplaça-
ment de cuirassats, ni rugit d’avi-
ons al cel, de manera que m’ha sem-
blat molt més un excel·lent thriller 
que una altra cosa. I de la qual he 
sortit jurant-me a mi mateix no re-
petir mai més la coneguda frase de 
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Si les guerres han 
canviat per als 
que les fan, no 
és així per als que 
les pateixen

«les guerres ja no són el que eren». 
Perquè la frase és una fal·làcia i per-
què la pel·lícula deixa ben clar que 
si les guerres han canviat per als 
que les fan, no és així per als que 
les pateixen. Han canviat els mèto-
des, han canviat les armes i, de ve-
gades, fins i tot els motius, però els 
morts segueixen sent els mateixos. 
Els drons es dirigeixen a distància, 
les bombes es disparen a distància, 
els blancs s’escullen a distància i, 
amb tot, o potser precisament per 
això, els morts se’m fan més prò-
xims que mai.
 No és veritat. Les guerres no han 
canviat. Segueixen sent d’«ordeno y 
mando». Encara que ara l’ordre sur-
ti d’un ordinador –¿d’on si no?– 
i el mando sigui un mando a distàn-
cia. H
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33 El cineasta rus Aleksandr Sokurov presenta nou film, ‘Francofonía’.

NANDO SALVÀ
 

Després de retratar diversos dels ti-
rans i dictadors del segle XX a Mo-
loch (1999), Tauro (2001) i El sol (2005) 
i guanyar el Lleó d’Or del Festival 
de Venècia amb Fausto (2011), el rus 
Aleksandr Sokurov traça a Francofo-
nía l’evolució del Museu del Louvre 
a través de la història, especialment 
sota l’ocupació nazi.

–¿Per què va decidir el Louvre per 
explorar la idea d’Europa?
–Perquè fa temps que oloro fum. I 
vaig pensar que era important recor-
dar la nostra manera d’actuar fa 75 
anys, quan hi havia foc a Europa, per-
què d’aquesta manera potser apren-
drem com apagar el foc aquesta ve-
gada. No obstant, sóc conscient que 
la gent gairebé mai és capaç d’evi-
tar les guerres. Tot el que som capa-
ços de fer quan veiem una casa cre-
mant és contemplar-ho amb els bra-
ços plegats.

–És un punt de vista pessimista.
–¡Al contrari! Em considero un gran 
optimista. Si hagués sigut un home 
pessimista no hauria fet aquesta pel-
lícula. Francofonía explica la història 

de dues persones petites i sense im-
portància, un director de museu i un 
oficial alemany, que van aconseguir 
salvar incomptables obres d’art. Ai-
xò diu molt sobre el valor humà.

–Vostè ja va fer una altra pel·lícula 
sobre un museu, El arca rusa (2002), 
que recorria la història de l’Hermi-
tage. ¿Què li interessa tant dels mu-
seus?
–A través dels museus queda demos-
trat quin és el paper de l’art en la for-
mació de consciències humanitàri-
es decents i en el desenvolupament 
d’una civilització. Només una gran 
obra d’art té la capacitat per ense-
nyar-nos quina és la nostra identi-
tat com a europeus. Per això els mu-
seus han de ser protegits. Si no els 
donem cabuda en el nostre sistema 
de valors, oblidarem la nostra essèn-
cia cultural. A més, mantenen viu 
el passat, i s’ha de seguir mirant al 
passat mentre entrem en el futur. 
Els principis revolucionaris són des-
tructius perquè neguen el que s’ha 
fet abans.

–¿Què sent sobre la destrucció del 
patrimoni cultural comesa per l’Estat 
Islàmic des del 2014 a l’Iraq i Síria?

–Els que destrueixen l’art destruei-
xen la humanitat. Aquests compor-
taments demostren que el nostre 
món es veu amenaçat per hordes de 
bèsties mancades de valors. I hem de 
combatre’ls, igual que les comuni-
tats humanes del passat van atacar 
els depredadors. Quan un virus vol 
destruir-te, no pots asseure’t al vol-
tant d’una taula i negociar. S’han 
de prendre mesures extremes. Has 
d’aniquilar-lo.

–El subtítol original de Francofonía 
és Una elegía para Europa. ¿Diria 
que el continent està morint?
–Està greument ferit. Hi ha un buit 
intel·lectual absolut entre les seves 
elits polítiques, incapaces de defen-
sar la cultura i la civilització euro-
pees. 70 anys després del nazisme 
veiem com els moviments neonazis 
creixen a Alemanya, Rússia, Hongria 
i altres parts d’Europa. No sembla 
que siguem capaços d’aprendre dels 
nostres errors, i això és una catàstro-
fe moral i una tragèdia.

–¿Té una opinió sobre la crisi dels re-
fugiats?
–França, Alemanya i Itàlia tenen 
una responsabilitat envers el món 
i la civilització cristiana. Els valors 
europeus i cristians es veuran ame-
naçats si no són capaços de trobar 
una solució a aquesta crisi. Hem 
d’obligar els països dels quals aques-
tes persones fugen a resoldre els 
seus problemes i a posar fi a aques-
tes terribles pèrdues. Si no ho fem, 
una profunda amenaça cultural ens 
assetja, perquè la coexistència no és 
possible. La gran majoria dels valors 
cristians estan prohibits en el món 
musulmà, i això significa que hem 
d’estar alerta. H

«Si un virus vol destruir-te, 
has d’aniquilar-lo, no negociar»
ALEKSANDR SOKUROV  Cineasta rus


