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Ozoncommocionaen laBerlinaleamb
ladenúnciade lapederàstiaa l’Església
El cineasta revela pressions contra la pel∙lícula i problemes per finançarla

LaBerlinale va agafar ahirmés em
branzida amb dues pel∙lícules in
teressants sobre la bona i la mala
educació.D’unabanda, el director i
guionista François Ozon va com
mocionar el públic i la premsa del
festival amb la recreació d’un es
càndold’abusossexualsdemàxima
actualitat a França: el denunciat a
Liófaquatreanysperalgunesdeles
desenes de víctimes del capellà pe
derasta Bernard Preynat, pendent
de judici. Es tracta deGrâce àDieu,
untítolagafatdelapatinadadelcar
denal Philippe Barbarin quan va
aventurar que els delictes del sa
cerdot estaven prescrits “gràcies a
Déu”. D’altra banda, l’alemanya
Nora Fingscheidt va presentar una
obraapreciablesobreunanenade9
anys traumatitzada pel seu pare i
descuidada per la seva mare, que
uns educadors heroics miren de
salvar dels seus impulsos destruc
tius. És System crasher, un film que
va ferplorarmésd’unperiodista.
Grâce à Dieu explica amb detall

els patiments, el llarg silenci i final
ment, al cap de trenta anys, la deci
sió de parlar i actuar per part dels
antics boy scouts del pare Preynat.
Fruit de la seva acció tardana però
contundent, el capellà afronta avui
greus càrrecs d’abusos sexuals que
el tribunal va resoldre que no havi
en prescrit. Les víctimes desenca
denants del procés van fundar l’as

sociació La paraula alliberada, que
va servir perquè moltes més vícti
mes d’abusos s’animessin a parlar.
En total es calcula quehi ha uns se
tantaafectats.
Durant dues hores i quart,Grâce

à Dieu explica el terror i la solitud
queal seudiavanparalitzarelsnois
i els van dissuadir d’explicar el que
el sacerdotelshavia fet; entraen les
pors i actituds tímides que van fer
frenarelsparesquevansaberneal

guna cosa. Explica com l’arribada
dels seus fills a l’adolescència va
empènyer el primer dels denunci
antsaferelpas, is’aturaenelsuport
crucial que les dones i mares van
oferir i continuen oferint avui als
afectats.
Ozon no va decidir escriure i ro

darGrâceàDieupermotiuspolítics,
sinó “ciutadans”. Però està “encan
tat” que el film intensifiqui el debat
sobre aquesta qüestió i posi fi a
“l’omertá”, va dir, que encara pesa
sobre això, malgrat que hi ha cert
canvi d’actitud del Vaticà sota l’im
pulsdelpapaFrancesc.
Ozon va reconèixer haver patit

“pressions” perquè la pel∙lícula no
es fes o que l’estrena a França, pre
vista el 20 de febrer, s’endarrereixi
més enllà del judici al capellà. De
fet, així ho reclama l’advocat de

Preynat amb l’argument que la
pel∙lícula amenaça la “presumpció
d’innocència”del seuclient.
El productor de la cinta, Nicolas

Altmayer,vaassenyalar“dificultats
financeres” per tirar endavant el
projecte i, comaexempled’això, va
esmentar la retirada del “finança
dor habitual” que a França és Ca
nal+.Unavegadaaconseguitselsdi
ners, el rodatge dels interiors en
templesialtresinstal∙lacionseclesi
als es va haver de fer aBèlgica i Lu
xemburgenvistadelanul∙lacoope
racióde l’EsglésiacatòlicaaLió.
Els assistents a la Berlinale vam

veureGrâceàDieudesprésd’haver
nos fetun tipde riure idepatir amb
System crasher, la història de la pe
rillosai,quanvol,encantadoraBen
ni, que és rebutjadamoltes vegades
de diversos centres d’educació i re
educació.Algunsdelsprofessionals
que miren d’ajudarla són i repre
senten tot el contrari que el pare
Preynat: labonaeducació.Lapel∙lí
cula –encara sense data d’estrena a
Espanya–ésdura,peròvaldràlape
naveurela.c

Elfestivalvaagafar
embranzidaamb
l’excel∙lent ‘System
crasher’, sobreunanena
de9anystraumatitzada
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Elcineasta francèsFrançoisOzondurant lacompareixençadavant lapremsaperpresentarGrâceàDieu

Arrenca el
festival de
màgia de
Badalona
Amb19 anys el Festival Internacio
naldeMàgiadeBadalonaésundels
referents entre els festivals de mà
giadelpaís.Durantelmesdefebrer
lamàgias’instal∙laràals teatres,car
rers ibibliotequesdeBadalonaamb
més d’una vintena d’activitats. La
màgia cabaretista comença la pro
gramació aquest vespre (21 h) al
TeatrePrincipal,ambl’actriucòmi
caYolandaRamosielsmagsGerard
Borrell iPereRafart.
L’espectacle Embrossat comme

morarà l’Any Brossa amb dansa i
màgia, mentre que les Gales Inter
nacionals faran conèixer els mags
mésprestigiosos,comReynoldAle
xander. Com a novetat, el festival
presenta la primera edició del pre
mi Jove Lichang, amb el guanya
dor ÁlvaroCortés. Roni Cachadiña
éselguardonatde laMencióHono
ríficad’enguany. /Redacció
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Crim i bellesa aMongòlia
]El cadàver d’una dona
despullada apareix al mig de
l’estepa deMongòlia. L’han
assassinada. Els policies que
s’hi acosten deixen a cura
del cos l’agentmés jove i
novell. Perquè el noi no
mori de fred a la nit, el seu
cap li demana a una pastora
de la zona que hi vagi més
tard amb el seu camell i doni
un cop demà al nano. Ella
compleix; portamenjar i
alcohol al vigilant inexpert,

l’escolta i li dona consells en
matèria amorosa. Arribat el
moment, es deixa fer. Es
tracta d’Öndög, cinta a com
petició a la Berlinale amb la
firma del director i guionista
xinèsWang Quan’an, gua
nyador de l’Ós d’Or a l’edició
del 2007. El film, presentat
al festival dilluns al vespre,
és d’una bellesa que només
es pot apreciar degudament
a la pantalla gran. No és
pel∙lícula per a Netflix.
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