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JUSTO BARRANCO

Barcelona

Va començar sent un pe-
tit homenatge al vell i
simpàtic Seat 600, ico-
na del progrés econò-

mic de l’Espanya dels seixanta, la
del desarrollismo, i memòria viva
perabonapartdelapoblació.Però
ha acabat sent una reflexió sobre
unaltre tipusdememòria: sobreel
dol que tots femdesprés de la des-
aparició d’algú proper. Amb un

600al’escenari,aixòsí.Iaritmede
comèdia.Mercè Sampietro prota-
gonitza des d’aquest divendres al
teatre Goya La dona del 600, una
història en què la mare a qui dona
vida... fa tres anys que va morir.
Una mare a qui li encantava con-
duir en Confit (així va batejar al
seupetit i eternutilitari).
Pere Riera, autor d’obres com

Desclassificats i Lluny de Nuuk, és
l’autor i director d’aquestmuntat-
geenquèpugenaescena, amésde
Sampietro, Jordi Banacolocha,

que encarna el seu marit, Àngels
Gonyalons i Rosa Vila, que donen
vida a les seves filles, i Pep Planas,
convertitenelgendre.Unafamília
delaqualenConfitvaserunmem-
bre més, tot i que, aclareix Riera,
no ha volgut ferCarsdePixar, “en
ConfitnoésenRayoMcQueen”.
“Sí que he intentat dotar-lo

d’ànima, com aquests animistes
quepensenquetotselsobjectesen
tenen. Jo, de fet, he traçat amb els
cotxes que he tingut una mena de
lligam sentimental. Per a mi eren
comperalscavallerserrantsel seu
cavall”, somriu Riera, que afegeix
que els dissenyadors de cotxes
acostumen a crear cares als fron-
tals“perquèelpossiblecomprador
s’hi identifiqui: els cotxes japone-
sosteniencaresorientalsgràciesal
dissenydels fars” . “Entotcas, vaig
voler escriure la història d’algú
que també tingués aquest lligam
sentimental amb el seu cotxe i a
partird’aquíneixaquesta família”,
aclareix. Això sí, qui té el lligam
emocional és lamare, i amb la seva

desaparició desapareix també en
Confit. Per això, quan uns anys
després el pare el recupera d’una
manera molt particular, és com si
ella tornés. I les fillesespreocupen
per la seva salutmental. Potser re-
papieja.Potser janopotestar sol.
Pel director, “es tracta d’una co-

mèdia perquè són personatges
ambmolt de sentit de l’humor, pe-
rò no busquem forçar els gags”. I
Sampietro, que reconeix somrient
que li encanten les funcions amb
conflictes familiars com aquesta,
matisa que és “una obra plena de
capes i,més enllà de l’anècdota, es
plantegen temes importants”.
I és que Riera confessa que va

començarescrivint sobreuncotxe
ihaacabat“parlantdecomcadaun
porta el dol, en aquest cas un de
molt especial”. “Com que l’he vis-
cutmolt deprop, va acabar sortint
el tema. De fet a l’obra les filles, el
pare i el gendre han gestionat de
maneramoltdiferentl’absènciade
lamare ihoensenyem.Això faque
el muntatge estigui ple de flash-
backs, perquè anem al passat per
poder conèixer lamare i entendre
lamidadelforatquehadeixat”,ra-
ona, i concloudivertit: “Hihamol-
tes mares al món, però a l’obra en
tenim una, interpretada per la
Mercè, que tots voldríem que ens
adoptés”.c

Mercè Sampietro protagonitza al Goya la
comèdia sobre el dol ‘La dona del 600’

El600que
conduïa lamare

L’octogenari cineasta rep a Lió el premi Lumière a la seva carrera i roda el seu remake de ‘La sortida de la fàbrica’

24hores a la vidadeCoppola
CHARLOTTE PAVARD

Lió. Servei especial

L’ entrada indicava
les tres de la tar-
da, però l’espera
va començar a les
nou del matí

davant del teatre a la italiana de
Lió, com als millors concerts de
rock. Qui es voldria perdre una
trobada íntima amb el director
d’El padrí?
Més de 120 anys després que el

cinema veiés la llum amb La sor-
tida dels obrers de la fàbrica Lu-
mière, aquesta setmana s’ha cele-
brat el desè aniversari del Festi-
val de Cinema Clàssic Lumière,
al lloc mític on va començar la
història del setè art.
Divendres a la nit, després de

començar una marató de cele-
bració amb una conversa amb el
seu públic al teatre Célestins, el
llegendari director d’Apocalypse
now va rebre el premi Lumière
de mans del director coreà Bong
Joon-ho, admirador del mestre i
guanyador de la Palma d’Or a Ca-
nes al maig amb Parásitos.
“No tenia cap manera d’antici-

par el que acaba de passar aquí”,
va declarar Coppola en rebre el
que aspira a ser el premi Nobel
del cinema. “M’he vist, de petit,
observant una desfilada amb bri-
llants personatges de Disney i
pensant: ‘Vull formar part d’ai-
xò’. Aquesta nit m’heu deixat
sentir que era part d’un grup”.
A la conferència de premsa va

parlar de la seva fe en la huma-
nitat i del projecte de tota la seva
vida que corrobora aquesta visió
optimista del futur, Megalopolis.
Aquest projecte utopista quepar-
la de la fe en la bondat humana i
del futur de l’home és l’obra més
ambiciosa de la seva vida, encara
més que l’audaç Apocalypse now,
filmada el 1979.
Coppola recorda l’època que

amb 20 anys va descobrir Oc-
tubre, d’Eisenstein, “una pel·lícu-
la muda que ho deia tot”. En va
adquirir la certesa que es volia
dedicar a aquesta professió. A
l’etern estudiant, com li ha agra-

dat anomenar-se a si mateix di-
verses vegades en aquestes 24
hores intenses, li agrada mante-
nir la mirada oberta a la vida. “El
cinema és un art tan jove que
me’n considero un estudiant. En
realitat, hi ha pocs mestres del
cinema, a excepció de Martin
Scorsese”. Excés d’humilitat o
sinceritat absoluta? Sembla que
és la segona opció.

Coppola només vol veure la vi-
da ambulls frescos i aprendre, in-
cansablement. Aquí hi ha la clau
d’una filmografia tan extraor-
dinària com eclèctica: “M’in-
teressa experimentar per arribar
a entendre, quan sigui vell, què sé
fer realment. Aprendre és la
meva passió, una de les poques
coses que no engreixen, no pro-
voquen diabetis i no fan enfu-
rismar la teva dona. Sempre vaig
estar en terreny desconegut per-
què és el que volia, tant que ve-
ient les meves pel·lícules, un no
es creu que les hagi fetes la ma-
teixa persona”.
Del seu primer llargmetratge,

Dementia 13 (1963), cinta de ter-
ror culta produïda per Roger
Corman, a la road movie Gent de

pluja (1969); La conversa (1974),
perla íntima amb Gene Hack-
man; Dràcula (1992), o la pel·lí-
cula de suspens Tetro (2009), a
la seva eclèctica carrera no li
falten elsmatisos: “Quan faig una
pel·lícula intento pensar en
una paraula que en pugui re-
sumir tota la temàtica: intimitat
resumeix La conversa; successió,
El padrí (1972);moralitat, Apoca-
lypse now”.
Quina seria la paraula que re-

sumeix Megalopolis, el seu futur
projecte abandonat fa 20 anys en
ple rodatge després de caure les
Torres Bessones i aquell món ple
d’esperança que incloïa en la seva
empremta? Francis Ford Cop-
pola contesta la preguntaper aLa
Vanguardia: “La paraula seria

utopia o, més aviat, família”. “No
es pot negar que, com a espècie,
som una família. Així doncs, fem
que aquest vincle sigui real i que
el nostre món s’assembli més al
que veiem com el nostre paradís.
La bona notícia és que l’infern no
existeix i l’altra bona notícia és
que el paradís és aquí i ara”.
Aquesta pel·lícula pretén do-

nar a conèixer l’expressió huma-
na del paradís terrenal d’una for-
ma molt pràctica, en què la in-
tel·ligència, la creativitat i l’escalf
humà siguin el que caracteritzi la
humanitat. “Serà una gran histò-
ria d’amor”, la seva primera his-
tòria d’amor, la que sempre va
voler realitzar. I, amés, serà la se-
va obra més costosa, també més
enllà del pressupost colossal
d’Apocalypse now.
Sempre humil, es concedeix

tres qualitats: un entusiasme in-
esgotable, una bona imaginació i,
“potser”, una certa visió futuris-
ta. Una perseverança que vol uti-
litzar per portar endavant aquest
projecte de tota la vida, que ja ha
començat a rodar.
Ahir a la tarda Francis Ford

Coppola va tancar el cicle
d’aquesta intensa sèrie de reco-
neixements a Lió rodant, comJa-
neFonda l’any passat, la seva ver-
sió personal del remake de la pri-
mera pel·lícula del món. Li va
donar un toc molt seu, utilitzant
la seva pròpia càmera, que va
portar des de San Francisco, i
unes lents d’època en blanc i ne-
gre de 35 mm.
Dirigint els convidats al festi-

val (Bong Joon-ho, Gael García
Bernal, Irène Jacob...), els va se-
parar entre “gent que ha nascut a
l’abril”, “gent que ha nascut
abans de juny o a finals de l’any”,
“gent que té una bici, un gos, un
escúter...”, etcètera, i els va ani-
mar amb força a sortir de l’antiga
fàbrica Lumière com si fos la vida
real del 2019: “Traieu els vostres
smartphones, truqueu a la vostra
parella, protegiu-vos de la pluja
si cal...”.
Coppola volia ser físic nuclear;

potser va fer bé de canviar de car-
rera. Chapeau, mestre!c

LAURENT CIPRIANI / AP

Francis Ford Coppola va rebre el premi al llocmític on va començar la història del setè art

“Sempreheestat en
terrenydesconegut,
és el quevolia; tantque
elsmeus films semblen
dediferentspersones”

FELIPE MENA

Sampietro amb Banacolocha
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