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dos estranys en un tren i va desple-
gant tot d’històries que alhora des-
pleguen més històries, com si fos 
una nina russa infinita, barrejant 
alegrement elements de drama, 
thriller i terror, tot empastifat per 
un humor negríssim, mala bava i 
sentit de l’absurd. “Volia que fos ai-
xí, complexa i amb molts gèneres 
–explicava ahir Moreno–. Potser és 
l’última pel·lícula que faig, així que 
millor quedar-se a gust”. Però el 
més sorprenent del film és el càs-
ting, insòlit per a una opera prima i 
amb noms com Luis Tosar, Belén 
Cuesta, Macarena García, Javier 
Botet i un Quim Gutiérrez amb el 
personatge més cabró que ha inter-
pretat mai. Ni tan sols Moreno s’ex-
plica com va aconseguir aquest re-
partiment: “Per mi no deu ser, per-
què no em coneix ningú. Potser per-
què als actors no els arriben sovint 
guions tan cridaners. Les nostres 
referències principals eren El club 
de la lluita, els Coen i Magnòlia. Per 
a mi, la pel·lícula és Wes Anderson 
al soterrani d’El club de la lluita”.  

Deixebles del dimoni  

Pecadors de mena, els aficionats al 
fantàstic sempre han tingut certa 
simpatia pel dimoni, així que té tot 
el sentit que el festival dediqui 
aquest any un focus especial a dos 
documentals sobre el satanisme. An 
american Satan, d’Aram Garriga, 
s’acosta a l’Església de Satanàs, fun-
dada el 1966 per Anton LaVey, amb 

la mateixa curiositat i respecte que 
fa uns anys examinava les mutaci-
ons contemporànies del cristianis-
me a An american Jesus. Garriga, 
acompanyat de la càmera intuïtiva 
de Benet Roman, dona la paraula als 
membres de l’Església per conèixer 
el seu concepte del satanisme, la 
manera de viure’l i el viatge perso-
nal que han fet abans d’abraçar 
aquesta filosofia. El retrat que en re-
sulta és el d’una comunitat que no 
entén el culte a Satanàs com l’ado-
ració a un ésser maligne, sinó com 

a rebuig dels valors conservadors i 
cristians dels Estats Units, amb èm-
fasi en l’individualisme i la llibertat 
personal. L’altre documental, Hail 
Satan!, de Penny Lane, posa el focus 
en el Temple de Satan, un altre cul-
te satànic que comparteix molts 
dels valors de l’Església de LaVey 
però que funciona gairebé com una 
organització política, fent accions 
que evidencien la penetració del 
cristianisme en les institucions dels 
Estats Units i la falta de separació 
entre l’Església i l’estat.e

El director 
Aritz Moreno 
envoltat de 
l’equip actoral 
de Ventajas de 
viajar en tren. 
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Satanàs i una nina 
russa d’històries 

animen Sitges
El festival estrena ‘Ventajas de viajar en 

tren’ i dos documentals sobre culte satànic
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Les trenta morts de Sergio Blanco
nes... per commemorar el trentè 
a aniversari de la desaparició 
del Nobel. 

Una obra escrita al 
llarg de mesos durant 
els viatges de l’autor i 
pedagog i construï-
da amb trenta im-
promptus en els 
quals aboca talent 
i cultura a parts 
iguals en un recor-
regut funerari al 
voltant del món i 
d’il·lustres figures 
de la literatura i el te-
atre amb menys con-
tingut celebratori del 
que invoca el títol.  

Per a Blanco, l’art és l’úni-
ca eina per acostar-se a l’experi-
ència de la mort i poder explorar-

la; per apropar-se fins a intuir 
el seu rostre. Una altra cosa 

és sentir-la propera quan 
arrenca del teu costat 

alguna persona esti-
mada i el dolor és 

tan irreprimible 
com la ràbia. La 
mort d’un nen 
d’onze anys amb 
qui jugaves, el teu 
company d’infàn-
cia, a qui vas fer el 

primer petó 
d’amor. L’Adrián, 

que va volar sense 
dir-te quina era la fo-

to amb la qual l’havies 
de recordar. O la d’un 

amant que se’n va mentre tu 
escoltes Madama Butterfly a 

l’Òpera del Caire.  

A
 més de ser un bufet lliu-
re del fantàstic i el terror 
que es fa arreu del món, 
el Festival de Sitges ha de 
servir per descobrir el ta-

lent emergent del cinema de gènere 
català i espanyol, una tasca que no 
ha complert en els últims temps, pe-
rò no per negligència dels progra-
madors, sinó per la falta de noves 
veus interessants en el panorama 
actual. L’època en què aixecaves 
una pedra de l’Escac i sortien tres 
directors de terror s’ha acabat. Però 
en aquesta edició de Sitges es co-
mença a perfilar una nova onada 
amb epicentre al País Basc i noms 
com Alice Waddington, que diven-
dres presentava Paradise hills, i 
Aritz Moreno, el director de Venta-
jas de viajar en tren, un barroc arte-
facte narratiu format per diversos 
relats superposats que, sense ser es-
trictament un film de gènere, ahir, 
en la seva estrena al festival, va con-
nectar amb un públic de Sitges sem-
pre receptiu a la celebració de la fau-
la, la mentida i la ficció. Què hi ha 
més fantàstic que això? 

Ventajas de viajar en tren, que 
adapta una novel·la d’Antonio Ore-
judo, parteix d’una conversa entre 
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‘Memento mori o la celebración de la 

muerte’ SALA BECKETT 004/IX/2019 

N
o sé si la poma en una 
punta de la taula era 
metafòrica o decorati-
va. Era allà quan l’ac-
tor, director i drama-

turg uruguaià començava la seva 
conferència autoficcional sobre la 
mort. I allà seguia igual de brillant, 
intocada, quan la tancava amb un 
epitafi. L’obra és un encàrrec de la 
Sala Beckett, que dedica la tempo-
rada a reflexionar sobre la mort amb 
espectacles, tallers, taules rodo-
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El reconeixement del dolor aliè 
quan vius la vetlla d’un nen a qui 
no coneixes allà a les muntanyes 
andines o la d’un bell jove a les pires 
funeràries de Nova Delhi.  

Però també hi ha gotes d’humor 
en la mort. Quan recordes les últimes 
paraules d’Oscar Wilde, moribund 
en un pobre hotel de París amb una 
copa de xampany a la mà: “Moro com 
he viscut, per sobre de les meves pos-
sibilitats”. La capacitat d’enfrontar-
se a la bella dama quan et mira als ulls 
com Molière caigut sobre un sofà a 
l’escenari balbuceja el text d’El ma-
lalt imaginari per acabar la funció.  

Blanco és un gran dramaturg pe-
rò també és un actor carismàtic que 
fa anar el temps i les paraules, el rit-
me i les inflexions amb saviesa des 
d’un càlid distanciament que no re-
nuncia a emocionar-te.eSALA BECKETTN
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