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«Tot director ha volgut 
matar el seu productor»

NANDO SALVÀ 

És un dels autors més originals i ex-
cèntrics del cine francès actual. En la 
seva última pel·lícula, Los fantasmas de 
Ismael, que acaba d’estrenar a les sales 
espanyoles, Arnaud Desplechin tor-
na a donar curs al seu gust per les tra-
mes impredictibles i les filigranes vi-
suals per retratar un cineasta emboli-
cat en un estrany triangle amorós i al-
tres crisis vitals. 

— Ismael [Matthieu Amalric] és el pri-
mer personatge de la seva filmogra-
fia que es dedica a dirigir pel·lícules. 
¿Quant n’hi ha, de vostè, en ell? 
— Ismael és el tipus de director que a 
mi m’encantaria ser, perquè es per-
met a si mateix fer tot el que per a 

ARNAUD DESPLECHIN Cineasta

mi està prohibit. És un tipus groller, 
i mal educat, i que s’atreveix fins i 
tot a disparar el seu productor amb 
una arma. Admetem-ho, tots els di-
rectors hem volgut alguna vegada 
matar el nostre productor. Així que, 
en resum, Ismael és com un petit di-
moni sobre l’espatlla esquerra. 

— Ismael també beu com una espon-
ja... 
— A mi m’encanta beure, i quan ro-
do una pel·lícula he d’estar absoluta-
ment sobri. I m’agrada que sigui ai-
xí, però al final del rodatge em dono 
dues setmanes d’homenatge. John 
Ford solia omplir la seva banyera 
amb whisky i quedar-s’hi durant un 
mes, fins a buidar-la bevent. Jo 
m’emborratxo durant dues setma-

tes i altres ficcions. Les pel·lícules 
són les meves veritables figures pa-
ternes. 

— Aquesta és l’onzena pel·lícula de 
la seva carrera. I set d’elles les ha pro-
tagonitzat Matthieu Amalric. ¿El con-
sidera com el seu alter ego? 

33 El director francès Arnaud Desplechin, durant un rodatge.

nes i després vaig a la sala de mun-
tatge per veure el que la meva mun-
tadora ha estat fent amb el material 
rodat. Generalment, em sembla ter-
rible, així que he de deixar de beure 
de nou per posar-me a treballar. 

— Veient Los fantasmas de Ismael és 
inevitable no detectar nombroses 
referències a altres pel·lícules, algu-
nes de dirigides per vostè i altres per 
altres cineastes. ¿Són deliberades? 
— Inevitablement. Mentre escrivia 
el guió hi va haver un moment en 
què vaig comprendre que estava 
inspirant-me massa en Ingmar 
Bergman, especialment en pel·lícu-
les com Persona o La vergüenza, així 
que per compensar vaig decidir co-
mençar a pensar en Alfred Hit-

chcock; per això vaig incloure di-
verses referències a Vértigo, que 
potser sigui la millor pel·lícula que 
existeix. Però crec que en realitat hi 
ha cites a totes les pel·lícules respon-
sables de la meva educació cinema-
togràfica, com 8 o Broadway Danny 
Rose. Tot el que soc l’hi dec a aques-

MUNTATGE AL TEMPORADA ALTA

Immersió 
d’Ostermeier 
en la violència
3 El director teatral alemany estrena 
‘Al cor de la violència’ a Girona

MARTA CERVERA 
BARCELONA

L’
aclamat director alemany 
Thomas Ostermeier (Sol-
tau, 1968) torna al festival 
Temporada Alta amb una 

de les seves últimes creacions, una 
adaptació d’Historia de la violencia, no-
vel·la autobiogràfica de l’autor 
francès Édouard Louis (Amiens, 
1992). El Teatre Municipal de Girona 
acull demà Im Herzen der Gewalt (Al 
cor de la violència). Aquest nou 
muntatge de la Schaubühne de Ber-
lín, referent de l’avantguarda euro-
pea, ha sigut coproduït internacio-
nalment per teatres de quatre 
països: Alemanya, França, Bèlgica i 
EUA. L’obra es veurà en alemany 
amb subtítols en català.  

Al cor de la violència narra una 
traumàtica experiència ocorreguda 
a Édouard Louis, la matinada del dia 
de Nadal. Tornava d’un sopar a altes 
hores i va topar al carrer amb un des-
conegut a qui va convidar a pujar a 
casa seva, sense imaginar que allò el 
portaria gairebé a la mort després de 
ser violat. Però la seva mala experièn-

cia no va acabar allà. El calvari va 
continuar quan va acudir a la policia 
a denunciar els fets perquè hi ha al-
tres formes de violència en què pene-
tra el text. «Em va interessar aquesta 
obra perquè toca molts temes. Parla 
de racisme, d’homofòbia, de la po-
bresa i d’una classe treballadora cada 
vegada més precària. Parla de molts 
tipus de violència arrelats en la nos-
tra societat», afirma Ostermeier en 
una conversa telefònica. També par-
la de víctimes i de botxins. El direc-
tor, que va coadaptar la novel·la al 
teatre al costat d’Édouard Louis, res-
salta que les víctimes de violacions 
«senten com un altre atac tot el que 
ve després, el que ocorre a l’hospital 
o la seva trobada amb la policia».  
 

LLIBERTAT / Curiosament aquesta ma-
teixa obra va ser portada a escena 
per uns altres dos destacats direc-
tors europeus, la noruega Kjersti 
Horn i el francès Stanislas Nordey, 
responsable del Teatre Nacional 
d’Estrasburg, amb ganes d’aprofun-
dir en les diverses formes de violèn-
cia que ens envolten.  

33 Representació d’‘Im Herzen der Gewalt’ (‘Al cor de la violència’), de Thomas Ostermeier.
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Per Ostermeier, el teatre conti-
nua sent un espai de llibertat, tot i 
que admet que mantenir-lo és cada 
vegada més complicat, sobretot des 
de l’auge de l’extrema dreta a Euro-
pa. Fa dos anys l’autor i director Falk 
Richter va provocar la ira del partit 
ultra Alternativa per a Alemanya 
(AfD) amb la seva obra Fear. «Van in-
tentar censurar-la. No els agradava 
que es projectessin imatges d’alguns 

dels seus líders extretes de xarxes so-
cials. Per sort, les tres vegades que 
ens van portar a judici per intentar 
censurar l’obra vam tenir sort: ens 
van tocar tres jutges intel·ligents i 
vam poder seguir endavant amb les 
funcions». Però, tot i així, no es van 
deslliurar de calúmnies online, ni de 
la ira i amenaces d’aquests ultres. 

No el sorprèn doncs escoltar que 
a Espanya també hi ha hagut xocs 

«La nova dreta és  
una amenaça  per a  
la llibertat d’expressió»,  
diu el responsable de  
la Schaubühne de Berlín
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E l més comú dels malsons 
futuribles –quan no són 
els titulars climatològics 

que realment estan per venir i a 
què no estem fent cas– és que 
arriba un ésser estrany a matar-
te. A tu. Sí, a tu. El perquè és in-
significant, al cap i a la fi suposa 
simplement el menys laboriós 
dels girs de guió –per descomp-
tat que em mataran a mi, jo soc 
el centre de tot–, però el qui sol 
variar entre dues estranyeses. 

L’alien que en anglès vol dir es-
tranger, estrany i extraterrestre, 
és una de les opcions més recu-
rrents. Un ser generalment ten-
tacular o artròpode, amb ante-
nes i viscositat corporal, que et 
devorarà les entranyes i aconse-
guirà el control dels nostres béns 
més preuats –aigua, vent, qui 
sap. 

La segona estranyesa possible 
és el robot assassí. Res més aterri-
dor que una màquina que una 
vegada alliberada del jou de les 
lleis de la robòtica es disposa a 
perseguir-te fins a matar-te. Pot 
ser Terminator, HAL a 2001, els 
Jaegers de Pacific Rim, l’important 
és que la tecnologia es rebel·la, el 
sistema operatiu pren conscièn-
cia del seu propi ser i davant de 

la injustícia, surt contra tot. 
Aquest malson recurrent és 

la base del documental The truth 
about killer robots, que s’estrena a 
HBO per donar-nos les atroces i 
realistes possibilitats que això 
passi: davant d’un món cada ve-
gada més mecanitzat, els robots 
maten. Potser no és sota la imat-
ge d’Arnold Schwarzenegger, 
però els braços robotitzats, l’au-
tomatització de la fàbrica, el 
dron vigilant, en definitiva, to-
tes aquestes màquines, d’algu-
na manera o una altra estan 
dissenyades per acabar amb la 
vida. 

De tots els robots que maten, 
potser el més aterridor és 
aquell que no s’intueix i no es 
veu: la logística automatitzada, 
el robot total, inaprehensible. 
El que pot deixar-te atrapat a la 
sauna d’un gimnàs a les quatre 
del matí, que va pujant la tem-
peratura de la sala, potser per 
error, potser no. Sí, aquest és 
un malson personal i no sé si 
transferible. Disculpin-me, s’ha 
tractat només d’un error. Un er-
ror humà. H

El malson  
ja és aquí

Lucía 
 Lijtmaer

Res resulta més 
aterridor  que una 
màquina que es 
disposa a matar-te

L’acordionista Carles Belda  va amenitzar la Fira de l’Oli de Castellví  
de Rosanes amb un recital de sobretaula en què van saltar espurnes

Sol davant del perill

«Oeeee, és festa major», canta La 
Troba Kung-Fú des de l’equip de mú-
sica que hi ha al balcó de l’ajunta-
ment. Som a Castellví de Rosanes 
(Baix Llobregat), a cinc quilòmetres 
del peatge de Martorell. No és festa 
major, però gairebé: avui se celebra 
la Fira de l’Oli. Al Centre Cultural i 
Recreatiu, una fideuà posa el punt fi-
nal a la jornada. Cinc taules infinites 
acullen 250 comensals. Els cuiners, 
Pere Font i Pere Raventós, són acla-
mats pel poble. Comença la rifa i el 
primer afortunat també es diu Pere. 
«¿Tots us dieu Pere? ¿És el patró de 
Castellví?», pregunta Carles Belda. 
«No, és Sant Miquel», l’informen. 

«¡Quin racó de món!», exclama 
una vegada i una altra el de Sabadell. 
Però, ¿com ha arribat aquí? Quan 
formava part del duo Pomada va ac-
tuar sovint a Molins de Rei. Mesos en-
rere, el van convidar a tocar en l’ani-
versari d’una dona de Castellví, pare-
lla d’un amic de Molins. Aquell dia 
algú de l’ajuntament li va proposar 
actuar a la Fira de l’Oli. I aquí és. Bel-
da es mou per Catalunya com un tro-
bador d’antany. Coneix el país com 
les tecles del seu acordió. Un dia toca 
en una floristeria de la Seu d’Urgell i 
un altre a un celler de cava artesanal 
a Cornellà de Llobregat. I així, una 
mitjana de tres dies per setmana. 

La rifa ha acabat i el represen-
tant de l’ajuntament anuncia l’ac-
tuació del Carles. No n’esmenta el 

cro i recita un octet amb què pretén 
ratificar que el patró del poble és, en 
efecte, Sant Isidre. 

Diu Belda que ell assumeix 
aquest tipus d’actuacions com un 
partit de futbol en el qual varia de 
tàctica en funció de l’oponent. Per 
sort, a primera fila hi ha el Gerard, 
un ajudant de l’ajuntament, que ho 
balla tot. És el més pencaire del po-
ble: ha col·laborat en la rifa i aju-
darà a recollir plats. ¡Compte! Ell 
també puja a l’escenari. Porta un 
paper. És el veredicte: Sant Isidre és 
el patró civil, i Sant Miquel, el de la 
parròquia. Alliberat de tota pressió, 
Belda deixa anar diversos asos del 
cançoner català: El meu avi, Baixant 
de la font del gat... 

Paciència i entrega 

No se’n vagin encara. El Jaume tor-
na a l’escenari. Vol que el Carles bai-
xi a tocar entre el públic. Dit i fet. 
Els castellvinencs que encara resis-
teixen envolten l’acordionista i la 
sala d’actes es transforma en una ta-
verna. Belda improvisa més garro-
tins, toca L’estaca perquè cantin L’es-
taca i es marca una rumbeta. La pa-
ciència i amb lliurament que ha 
mostrat avui el Belda n’hi hauria 
d’haver prou per declarar-lo tercer 
patró de Castellví de Rosanes. Sant 
Carles el diatònic. 

Hora de recollir i acomiadar-se. El 
Belda es penja l’acordió a l’esquena 
com d’altres la guitarra o l’aixada. Ca-
mí del carrer li esperen els dos experts 
del santoral. Sant Carles ja es tem el 
pitjor. El Jaume continua seriós. I el 
Miquel vol dir-li alguna cosa. «Per 
com has interpretat i com ens has to-
rejat, et pòsit... ¡un excel·lent!». ¡Uf! H

cognom ni destaca el seu bagatge 
com a divulgador de la música tradi-
cional catalana. Ningú aplaudeix. 
L’acordionista puja a l’escenari com 
qui s’enfronta a l’escamot d’execu-
ció. No les té totes amb ell. Per gua-
nyar-se el públic, fa una broma sobre 
la quantitat de Peres que hi ha a Cas-
tellví, malgrat que el patró sigui Sant 
Miquel. I perquè s’animin a cantar, 
entona una versió picant de la cançó 
infantil Les nens maques. 

L’ambient és fred. El públic no fa 
gaire atenció. Belda sap que avui el 
seu rol és el d’amenitzador d’una reu-
nió social i prova de tot per guanyar-

33 Fira de l’Oli  8  Concert de sobretaula de Carles Belda, a Castellví de Rosanes.
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Assumeix aquestes 
actuacions  com  
un partit de futbol  
i varia de tàctica  
en funció del rival

se el públic. Aquest Rosó gairebé txa-
txa-txa ha agradat. Un avi puja a l’es-
cenari. No per felicitar-lo. Es diu Mi-
quel i vol corregir «unes incongruèn-
cies» de Belda. Diu que el patró de 
Castellví no és Sant Miquel, sinó Sant 
Isidre Llaurador. L’acordionista encai-
xa el clatellot i improvisa uns garro-
tins sobre el santoral que agraden al 
personal. Hi hagi pau. 

I hi hagi festa. Dues dones surten a 
ballar quan toca Amparito Roca. Al fi-
nal del pasdoble hi ha sis parelles en 
dansa. A una taula, tres homes ento-
nen una havanera. I aquest Al vent de 
Raimon a ritme country-ska anima 
tres veïnes a practicar el line dancing. 
Compte. Un altre veí puja a l’estrada. 
Es diu Jaume i està seriós. Agafa el mi-
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— No, tots els meus personatges, i 
tots els actors que els interpreten, 
són el meu alter ego. En tot cas, amb 
Matthieu és especial. El nostre no és 
només una relació entre actor i di-
rector, perquè ell també dirigeix i 
adoro les seves pel·lícules. El que 
fem junts és un diàleg, que es pro-
longa a cada nova pel·lícula. I cada 
vegada és més dur treballar-los amb 
ell perquè cada vegada que ho fem 
jo provo de sorprendre’l ell i ell de 
sorprendre’m a mi. És un dels mo-
tius pels quals, al final del rodatge 
de Los fantasmas de Ismael, em vaig 
sentir completament buit. I ja no 
em queda res per a la pròxima pel·lí-
cula. Mai m’havia passat. 

— ¿El sorprèn? 
— A mi, tot el relacionat amb fer 
pel·lícules em continua sorprenent. 
D’entrada, perquè jo no m’hi hauria 
d’haver dedicat. Els meus pares no te-
nien res a veure amb aquest món, i jo 
no coneixia ningú relacionat amb 
ell. Jo als 8 anys vaig somiar que seria 
director i ara, tant temps després, 
continuo provant de ser-ho: de posar 
la càmera al lloc correcte, de narrar 
amb sofisticació, de connectar amb 
l’espectador. H

entre artistes i ultres. L’humorista 
Dani Mateo i l’equip de Mongolia 
han patit amenaces dels radicals de 
dretes. Aquest mateix cap de setma-
na les funcions d’aquests últims 
s’han mantingut en el teatre La Ram-
bleta de València només després que 
les autoritats haguessin garantit la 
seguretat dels intèrprets, del públic i 
dels empleats.  

 
NO NOMÉS DRAMES / «La nova dreta és 
una amenaça constant per a la lli-
bertat d’expressió», assenyala Oster-
meier, que també va tenir proble-
mes a la Xina. Quan la seva compa-
nyia va actuar a Pequín amb Un ene-
mic del poble, d’Ibsen, es va muntar 
«un gran escàndol», recorda. Massa 
perilloses les idees que exposava 
l’obra per a un país hipercontrolat 
des del poder. «Tardarem anys a tor-
nar a la Xina perquè ens van censu-
rar. Després de la primera funció la 
gent va començar a criticar els polí-
tics, la falta de llibertat d’expressió i 
de drets individuals. Qualsevol co-
mentari en aquest sentit a la xarxa 
va ser eliminat ràpidament». 

Tot i que a Catalunya estem acos-
tumats a veure els seus títols 
dramàtics, clàssics o contempora-
nis, Ostermeier assegura que dirigir 
comèdia també li agrada i anima els 
directors dels principals escenaris 
d’aquí a donar-li una oportunitat en 
aquest sentit la pròxima vegada que 
el convidin. 

El 2020 celebrarà 20 anys al 
capdavant de la Schaubühne on és 
director artístic juntament amb 
Jens Hillje com a codirector. En tota 
aquesta etapa, si d’alguna cosa està 
content és d’haver-se guanyat la 
confiança dels espectadors amb 
una programació compromesa que 
convida a reflexionar sobre el nos-
tre món. «La satisfacció més gran és 
veure que les obres esgoten locali-
tats cada nit. I no només a Ale-
manya, també em passa quan treba-
llem en altres llocs». H


