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Tampoc el Nobel és profeta a casa seva

tor al seu voltant. “És la naturalesa 
destructiva dels argentins –apunta 
Cohn–. Les coses no es respecten 
perquè sí, tot es critica. És un tret po-
sitiu, crec, però també fa que canvi-
em de president cada tres dies”. “La 
pel·lícula, en realitat, no parla del 
Nobel ni de la situació actual de l’Ar-
gentina –afegeix Duprat–, sinó de la 
impostació, de l’esforç que fa una 
persona pública per sostenir el seu 
personatge a qualsevol preu”. 

Els directors, com dos nens en-
tremaliats, estan especialment or-
gullosos d’haver fet arribar la im-
postació a les llibreries argentines. 
“Mondadori ha publicat la novel·la 

Gastón Duprat i Mariano Cohn dirigeixen la corrosiva sàtira argentina ‘El ciudadano ilustre’ 
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D’ençà que va rebre el premi Nobel 
de literatura, Daniel Mantovani no 
ha tornat a escriure i viu en una lu-
xosa casa de la zona alta de Barce-
lona, rebutjant diàriament invitaci-
ons i premis de les institucions cul-
turals més prestigioses del món. Per 
què accepta, doncs, viatjar al seu po-
ble natal, a l’Argentina, per ser ho-
menatjat? Ell, que en va fugir cames 
ajudeu-me de seguida que va poder. 
Ho fa per avorriment? Per nostàl-
gia? ¿Per recuperar la connexió cre-
ativa amb un indret que és l’escena-
ri de totes les seves novel·les?  

A partir d’aquest peculiar retorn 
als orígens, Mariano Cohn i Gastón 
Duprat tracen a El ciudadano ilustre 
–ja als cinemes– una sàtira corrosi-
va que no deixa canya dreta i criti-
ca tant la prepotència de l’artista 
al·lèrgic als peatges de la fama com 
l’atrinxerament mental d’algunes 
comunitats rurals. Premiada al Fes-
tival de Venècia (millor actor per a 
Oscar Martínez) i a la Seminci de 
Valladolid (Espiga de Plata i millor 
actor), el film també ens confirma 
que, segons com, val més no remou-
re el passat. “L’escriptor no s’ado-
na que els motius que el van fer mar-
xar del poble són els mateixos pels 
quals marxaria ara –assenyala Du-
prat–. Si el poble ha canviat, és per 
anar a pitjor. Per desgràcia, la invo-
lució és una cosa molt habitual a 
l’Argentina, i no només als pobles”. 

L’arrogància de Mantovani rebrà 
un fort correctiu quan s’enfronti a 
l’hostilitat que hi ha darrere els ac-
tes fastuosos que s’organitzen en ho-
nor seu. Els veïns que el segueixen 
pel carrer i les groupies que l’esperen 
al llit deixen pas a peticions d’ajuda 
i compromisos que, a poc a poc, van 
desmuntant la fràgil façana de falsa 
modèstia que ha construït l’escrip-
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El Nobel Daniel 
Mantovani 
(Oscar 
Martínez) rep 
la medalla 
d’honor del seu 
poble de mans 
de l’alcalde 
acompanyat de 
la reina de la 
bellesa local.  
A CONTRACORRIENTE

La normalitat del nacionalsocialisme
vindica com un ésser tan normal com 
els espectadors, a qui increpa so-
bre com haurien reaccionat en 
unes circumstàncies excepci-
onals com les que li va tocar 
viure. Qui és Max Aue? 
Doncs un oficial de les SS 
destacat al front de Rússia 
i membre d’un grup que eli-
minava jueus i comunistes. 
Un llicenciat universitari, 
jurista –afirma–, que sembla 
qüestionar la solució final no 
pas per humanitat sinó per utili-
tat, eficàcia i productivitat, i que pa-
teix anímicament les conseqüències 
de l’horror en què participa.  

La versió teatral obvia la part per-
sonal del protagonista, més enllà de 

La factura de la funció és impeca-
ble, amb una escenografia simbolis-
ta, unes poderoses i artístiques pro-
jeccions que il·lustren els conflictes 
interns del personatge central, un 
excel·lent, per inquietant, espai so-
nor i una interpretació general es-
plèndida encapçalada pel ja esmen-
tat Hans Kesting. Se m’escapa, pe-
rò, per què el director posa massa 
vegades en ombra els intèrprets 
quan parlen: esteticisme? La mira-
da de Cassiers vol recordar que l’in-
creïble va ser possible i que ningú 
garanteix que no pugui passar. I un 
pensa en les fotografies de les exe-
cucions de l’EI amb els soldats 
apuntant al cap d’una trentena 
d’homes.e

TEATRE

‘Les benignes’ 119 DE NOVEMBRE 
TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA  

En el llarg monòleg inicial 
de Max Aue hi ha resumit 
el perquè de la polèmica 
que van generar les gaire-
bé mil pàgines de la no-

vel·la de Jonathan Littell Les benig-
nes, guanyadora del premi Goncourt 
2006 i que el belga Guy Cassiers ha 
convertit en un colpidor espectacle 
de tres hores i mitja. Max Aue es rei-
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de ficció El ciudadano il·lustre, que 
està escrita per un negre però firma-
da per Daniel Mantovani, així que 
les llibreries l’han situat a la secció 
dels premis Nobel”, explica Cohn 
petant-se de riure. El seu humor 
també està present en els quadres 
del concurs de pintura local en el 
qual Mantovani es veu obligat a fer 
de jutge. “Alguns dels quadres són 
reals, d’altres són d’alguns dels pin-
tors argentins més prestigiosos i 
també hi ha una còpia d’una obra de 
George W. Bush”, confessa Duprat. 

Amb coproducció catalana, El 
ciudano ilustre compta amb Nora 
Navas en el paper de la secretària 

personal de Mantovani, figura ne-
cessària per a algú tan allunyat de la 
realitat prosaica de la vida: “El meu 
personatge és alhora secretària, ma-
re i germana, no pot fer res sense 
ella –explica Navas–. En dues esce-
nes es perfila ja tota la misèria i tris-
tor del seu benestar burgès”. A Na-
vas, El ciudadano ilustre li ha per-
mès retrobar-se amb Buenos Aires, 
on va viure fa 20 anys: “Hi vaig anar 
a fer teatre i m’hi vaig quedar un any 
i mig –recorda–. Jo venia d’una Bar-
celona burgesa on no passava mai 
res i em vaig trobar l’Argentina del 
corralito, les mobilitzacions soci-
als... Va ser el meu Maig del 68”.e

l’homosexualitat, de la qual fa un 
al·legat, i se centra en la seva tra-

jectòria a les SS des dels pri-
mers assassinats massius a 

Kíev, passant per Stalingrad 
i recalant finalment al Ber-
lín del final de la guerra. Si 
la primera part resulta ex-
cessivament narrativa, 
malgrat dos esplèndids 

monòlegs d’un superb 
Hans Kesting, és a la segona 

on la funció agafa més volada, 
en bona part gràcies a la pristina 

monstruositat de Mandelbrod, un 
alt càrrec de Hitler (potser 
Himmler), i a la criminal estupide-
sa d’Eichmann, l’únic personatge 
històric de l’obra.  
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