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Isabella Rossellini, el mite es fa carn conferenciant sobre els animals
envien els penis de les balenes i, 

esclar, la intel·ligència dels gos-
sos. I és que un gosset, reclu-

tat a Broadway, al qual ella 
anomena Pan, és l’únic 
animal viu d’aquesta per-
formance habitada per 
una infinitat de ninots de 
totes les espècies, entra-
nyables projeccions d’ella 

disfressada de cargol, 
d’aranya i de gamba, i un 

ajudant titellaire. 
Ben segur que els mitòmans 

no quedaran decebuts amb aques-
ta conferència-espectacle honesta i 
sincera. Perquè Rossellini aboca en 
l’escenari ofici, humor i una simpa-
tia encisadora enfundada en un in-

genu vestit vermell de cap de pista. 
L’actriu projecta la il·lusió d’una 
mestra tendra, la jovialitat d’una 
dona gran que sap gaudir de la vida 
i que és capaç de riure’s d’ella matei-
xa en el millor moment de la funció, 
quan aconsegueix per art de màgia 
parlar amb el seu gos Pan, que es 
disfressa de lleó, de dinosaure i 
d’abella. 

Tot sigui dit, sense obviar que la 
proposta és poc teatral i que ens re-
corda els interessants descobri-
ments dels documentals de La 2, les 
investigacions de Félix Rodríguez 
de la Fuente i els seus llops, i fins i 
tot el que podria ser una divulgativa 
sessió informativa per a estudiants 
d’ESO.e
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tit Teatre Akadèmia de Barcelona. 
Link link circus és el segon es-
pectacle sobre animals de 
l’actriu. Amb Green porno, 
live on stage, que es va veu-
re als Teatros del Canal de 
Madrid el 2015, Rossellini 
explorava la sexualitat 
dels animals de manera 
amena i didàctica. Amb el 
monòleg nou fa tres quarts 
del mateix, però en aquest 
cas reivindicant les capacitats 
cognitives i de relació dels irra-
cionals. L’actriu defensarà les ga-
llines, que no són tontes i tenen un 
llenguatge corporal perfectament 
dissenyat. Il·lustrarà sobre les con-
verses entre ocells i els senyals que 

lítica. “És la veu de la meva genera-
ció –confirma el director–. Fa 40 
anys sabíem què calia fer per acon-
seguir la redistribució de la riquesa. 
Per moltes raons que seria llarg ana-
litzar, aquesta idea ha fracassat. Per 
tant, n’hem de trobar de noves”. La 
pel·lícula ofereix una resposta al di-
lema apuntant a la solidaritat amb 
els immigrants que arriben a les 
platges franceses: “Acollir-los és 
una nova forma de comunisme”. 

Una ‘troupe’ d’amics 
La casa junto al mar reedita el cos-
tum de Guédiguian de treballar 
sempre que pot amb la mateixa 
troupe d’intèrprets. Aquesta famili-
aritat es trasllada als personatges en 
forma de complicitat silenciosa que 
no necessita paraules. “Actuar sem-
pre amb la mateixa gent és allibera-
dor –explica Ascaride, la companya 
de Guédiguian i presència constant 
del seu cinema–. Quan treballo amb 
altres cineastes he d’invertir uns di-
es a convèncer el director que ha fet 
bé de triar-me. I després he de con-
vèncer els companys que el nostre 
treball sortirà bé. En resum, hi per-

do quinze dies. Amb el Robert, 
aquest temps el dediquem a explo-
rar el personatge, a investigar la his-
tòria”. Guédiguian admet que, des-
prés de donar-hi moltes voltes, no té 
cap “explicació racional” per a la se-
va devoció pel mateix grup d’actors. 
“És la meva manera de treballar 
–diu–. Podria haver rodat la pel·lí-
cula amb Isabelle Huppert, Vincent 
Lindon i Daniel Auteuil, però per 
què? Fa més de trenta anys que ex-
plico històries amb els meus amics. 
Som els mateixos i alhora hem can-
viat. Hem canviat d’idees i fins i tot 
de manera de fer cinema. No hi ha 
dogmatisme entre nosaltres”.  

El paisatge solitari de cala Méje-
an, convertit amb els anys en un po-
ble de segones residències per a la 
burgesia, confereix als personatges 
un aire d’últims d’una estirp, super-

vivents d’una raça en extinció. Gué-
diguian i Ascaride, en canvi, assegu-
ren que se senten molt acompanyats 
en el cinema europeu contempora-
ni. “Hi ha molts cineastes actuals 
mostrant com són les coses i fent 
propostes perquè siguin millors 
–diu el director–. Som una mena de 
família. Jo sento una gran afinitat 
per Aki Kaurismäki i Ken Loach. I 
Nanni Moretti sempre posa les nos-
tres pel·lícules al seu cinema de Ro-
ma. He citat els més coneguts, però 
també hi ha molts joves”. El seu ba-
lanç vital, a primera vista, sembla 
positiu. “Penso en aquells nois que 
interpretàvem a Ki lo sa? i crec que 
els agradaria veure què fem i què 
som –diu Ascaride–. Crec que esta-
rien contents que no ens hàgim aca-
bat dissolent en el món, perdent-
nos a nosaltres”.e
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Robert Guédiguian: 
“La nostàlgia és 
revolucionària”

El director i l’actriu Ariane Ascaride  
fan balanç vital a ‘La casa junto al mar’
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Robert Guédiguian va rodar el 1985 
una pel·lícula sobre quatre amics 
que es retroben per compartir re-
cords d’adolescència, Ki lo sa? En 
un moment del film, els quatre 
amics es remullaven entre bromes 
i rialles a la cala Méjean, a prop de 
Marsella. L’escena apareix en forma 
de flash-back a l’últim treball de 
Guédiguian, La casa junto al mar, 
que s’estrena divendres. El film tor-
na a situar a la cala Méjean tres dels 
intèrprets de Ki lo sa? (Ariane Asca-
ride, Gérard Meylan i Jean-Pierre 
Darroussin), ara en la pell de tres 
germans reunits a causa de la malal-
tia del pare, paralitzat per un ictus. 
No és un retrobament joiós: les feri-
des del passat pesen en els ànims de 
tots tres, sumits en un desencant 
que contempla amb nostàlgia el 
passat encarnat pel pare moribund.  

“La nostàlgia ha de ser selectiva 
–afirma Guédiguian–. Hi ha coses 
que han millorat i d’altres que no. El 
món ha de seguir transformant-se 
i un dels mitjans per fer-ho és bus-
car en el passat aquelles coses que 
valien la pena. Per això la nostàlgia 
és revolucionària, perquè permet 
criticar el present amb la força del 
passat”. Tot a La casa junto al mar fa 
pensar en un cineasta que fa balanç 
vital, que examina el seu present i 
posa a prova les conviccions passa-
des, sobretot a través del personat-
ge de Darroussin, un activista que 
ha perdut la confiança de l’acció po-
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Ingrid Bergman i Roberto 
Rossellini, dos mites del ci-
nema. Isabella Rossellini, ex-
dona de Martin Scorsese, pa-
rella de David Lynch, model 

de Lancôme i actriu en una trente-
na de pel·lícules, un altre mite. No és 
estrany, doncs, que les funcions de 
l’obra Link link circus hagin exhau-
rit ràpidament les entrades del pe-
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