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la nostra percepció de la im-
migració per situar-nos cara
a cara amb el seu rerefons
més sinistre.

No és el primer cop que
Chus Gutiérrez utilitza
aquests procediments. Tant
a Alma gitana (1996) com a
Poniente (2002), la realitat
de les minories ètniques i
racials ja constituïa el centre
d’atenció. Però Retorno a
Hansala vol fer-ho des d’una
òptica a mig camí entre l’ob-
servació etnològica i el me-
lodrama de conscienciació, i
el resultat és un híbrid que

perd el nord i no gosa arri-
bar a les darreres conse-
qüències de la proposta.
Com a tants altres cineastes,
a Gutiérrez li manca la deci-
sió de desfer-se d’aquelles
convencions que vol com-
batre i trobar el seu propi
camí, sempre intuït, però
encara mai transitat.

Retorno a Hansala
Dir.: Chus Gutiérrez. Int.: El
Hussein Aghazaff, M. Alcíbar.
Espanya, 2008

Dues coses fan dife-
rent Retorno a Han-
sala a gran part del

cinema de l’Estat espanyol.
La primera és el desig d’en-
frontar-se amb la realitat
política i social contemporà-
nia fugint de les infructuo-
ses reconstruccions del pas-
sat (el dubtós filó de la Guer-
ra Civil, per exemple) i de
l’obsessió per fabricar pel·lí-
cules tècnicament competi-
tives. La segona és la volun-
tat de deixar de banda un
determinat model de costu-
misme artificiós i renunciar
a la seva manera de tractar
la realitat, a base de fórmu-
les envellides ara perllonga-
des a les sèries de televisió.
Mitjançant l’anècdota d’una
pastera plena de cadàvers
que arriba a les costes anda-
luses, i de la relació entre el
propietari d’una funerària
local i una jove marroquina
que ha perdut el seu germà
en la tragèdia, Retorno a
Hansala proposa indagar en
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Intent frustrat

La cinta ens situa
cara a cara amb la
nostra percepció
de la immigració
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Joan Pera i el cartell del seu monòleg escrit ■ MIQUEL ANGLARILL

“Ésesquifidet,comjo”
Joan Pera presenta el seu primer llibre i “setè fill”

Teresa Bruna
BARCELONA

L’editorialAraLlibresnoen-
tenia per què Joan Pera, un
dels actors més estimats i
coneguts del país, no havia
encara escrit un llibre. Li
van proposar fer-lo i ell, des-
prés dels primers ensurts,
va acceptar. El títol és Amb
tots vostès... Joan Pera i és
el resultat del que l’actor sap
fer millor: un monòleg tea-
tral. Fins i tot amb acotaci-
ons. Iéstanpersonalque,en
llegir-lo, laveudePeraresso-
na a l’interior del lector.

“No sóc literari i em sem-
blava que si acceptava, hi
havia una certa deshoneste-
dat. Però em feia gràcia la
idea d’explicar la meva vida.
Ho faig sovint al teatre”, diu.
Una vida de la qual podria
escriure un munt de llibres.
Però ha preferit sintetitzar-
la fent pinzellades curtes de
molts moments: “El gag no
s’ha d’allargar. No funciona.
Ha de ser concís”, explica.

Amblasevabonhomiaha-
bitual, Pera diu que la seva

intenció com a autor és “que
estiguem una estona junts,
que la gent sigui feliç”. Cosa
gens fàcil, però que a ell li
surt de manera natural: “Es-
cric coses viscudes que van
venint, flueixen... Si són trà-
giques, faig un gir i els dono
un puntet d’humor”, diu.

Noésabsolutamentelpri-
merqueescriu.JoanPeraés

l’autor d’una obra de teatre:
La Glòria del mercat, inspi-
rada en la seva mare, vene-
dora al mercat de Mataró.
Es va estrenar interpretada
per Núria Valls i amb la di-
recció de Rosa Mercadé. No
existeix, però, amb suport
editorial: “Eren notes. Sem-
pre en prenc i les guardo en
un calaix, per si un cas...”.

El monòleg literari de
Peraarrancaal’escenariper
on van desfilant els seus
pares, els seus sis fills, la
seva dona, els seus mestres
Joan Capri (amb qui va in-
terpretar Dr. Caparrós) i
HarpoMarx,aquihadoblat.
Però no es descuida Bob
Hope, Jack Lemmon i, per
descomptat, Woody Allen:
“Li dedico un capítol!”.

Els suspensius són rialles
El llibre, de 114 pàgines i
molt espaiat, està ple de
punts i a part, suspensius i
signesd’admiració. “Emvan
treure tots els punts, però jo
els vaig tornar a donar per-
què al teatre, quan la gent
riu, fas una pausa, un punt i
a part. I cada puntet suspen-
siu és una rialla!”, assegura.

Va comparar aquest “setè
fill”ambelsaltres:“Enveure
el meu primer fill vaig pen-
sar que semblava una sar-
gantana, una coseta petita
que es podia agafar com un
conill. El llibre també és
petit. És el testimoni del que
sóc: sincer i esquifidet”. ■


