
LLL

espectacles 23 DE SETEMBRE DEL 2014 51DIMARTS

EFE / JAVIER ETXEZARRETA

John Malkovich i 
Veronica Ferres, 
ahir a Sant Sebastià.  

T orna Mar i cel, però no en 
parlo per fer-ne publicitat 
sinó per traslladar al lec-

tor una reflexió sobre el contrast 
entre l’èxit que va obtenir i obté 
a Catalunya, el relatiu desinte-
rès de Madrid i la indiferència 
dels operadors i els promotors 
internacionals del gran musi-
cal. Amb una sola excepció, a la 
ciutat alemanya de Hesse, on va 
acollir uns deu mil espectadors, 
molts són els que, en diverses 
ocasions i atrets pels centenars i 
centenars de milers d’especta-
dors  que l’aplaudien a Barcelona, 
s’hi van interessar, des de Lon-
dres, Nova York i altres capitals 
de l’escena occidental. El resul-
tat és conegut: mai s’ha decidit 
ningú a muntar aquest especta-
cle que és un cant, en negatiu, a 
la tolerància.
 De manera provisional, és 
quasi forçós concloure que una 
cosa són els valors defensats en 
abstracte i una altra l’esforç de 
comprensió que cal per sortir de 
les pròpies conveniències i con-

viccions per posar-se en la pell 
dels enemics. Guimerà ja ho va 
imaginar d’aquesta manera, en 
mostrar la injustícia de la neteja 
de sang –en aquest cas l’expulsió 
dels moriscos—, la salvatjada in-
humana de la pirateria, llegiu-
hi terrorisme dels perdedors, i 
l’obstinació de l’amor, que pla-
na sovint per damunt de l’odi i 
és víctima tràgica d’aquest ma-
teix odi.
 A Mar i cel només hi ha un per-
sonatge innocent, la protago-
nista Blanca. Les raons i desra-
ons de la violència extrema que 
enfronta dues concepcions cul-
turals i religioses es troben re-
partides. Les culpes també. L’es-
pectador s’estremeix sobretot 
quan assisteix, no tan sols a les 
conseqüències inexorables i fa-
tals de l’enfrontament, no tan 
sols a la gran víctima de la llui-
ta desesperada i a mort, que és 
l’amor, sinó sobretot a l’equa-
nimitat amb què són tractats 
els dos bàndols. Potser és això, 
la major o menor dificultat per 
posar-se en la pell de l’enemic, 
el que explica la clau de l’èxit a 
Catalunya i la presumpció del 
rebuig en altres latituds. Potser. 
Probablement. H

‘Mar i cel’ i 
equanimitat
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La dificultat per 
posar-se en la pell 
de l’enemic explica 
l’èxit a Catalunya
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–¿Hauria sigut possible aquesta pel-
lícula abans de la treva?
–Impossible. Calia esperar fins a 
aquest moment, en el 
meu cas perquè jo vo-
lia fer Negociador sen-
se concessions. També 
per això l’he fet petito-
na i, per tant, gaudint 
d’una gran llibertat. No 
és una història feta per 
quedar bé. 

–¿Creu que molestarà 
algú?
–Pot ser que a algú 
el molesti abans de 
veure-la, perquè apli-
car pinzellades còmi-
ques a temes com ne-
gociació i ETA predis-
posa a l’escepticisme. 
Però la pel·lícula no 
té cap posicionament 
ideològic, veient-la 
no saps ben bé de qui-
na part està. Encara 
que, ben mirat, pot-
ser a algú el molesta 
precisament perquè 
no es posiciona. Ja ho 
veurem. 

–¿Com han canviat les 
coses des de la treva?
–Fa 10 anys no podríem 
haver tingut una con-
versa sobre aquesta pel· lícula per-
què no existiria, i potser estaríem 
prenent una copa al centre de Do-
nosti mentre a pocs metres algú cre-
ma un autobús. La societat basca ha 
sigut molt madura i en poc temps ha 
anat tancant ferides. Falten moltes 
coses per fer, però els avanços han si-
gut descomunals.

–¿Que es vagin tancant ferides signi-
fica que les postures s’acosten?
–Jo crec que sí. Tenir Bildu a les insti-
tucions és molt sa, perquè col·locar-
hi al capdavant algú que les repudi-
ava inevitablement estimula el dià-

Ahir va presentar al certamen ‘Negocia-
dor,’ que retrata amb molta llibertat  
i molt humor un polític basc que  
exerceix d’interlocutor del Govern  
espanyol en les negociacions amb ETA.

Borja Cobeaga 
Director de cine 

EN 3 MINUTS

  

«Tenir Bildu a  
les institucions  
és molt sa»

leg. A mi em va passar: adonar-me 
que algú de l’esquerra abertzale no 
tenia banyes i cua i no feia pudor de 
sofre va ser un gran avançament per 
a mi. 

–En tot cas hi haurà qui dirà que és 
massa aviat per fer una comèdia so-
bre ETA.
–Per mi no ho és. Hi ha històries que 
val la pena entendre. Crec que és ne-
cessari meditar sobre com hem arri-
bat a aquest punt, gràcies a l’afany 
i l’esforç de certes persones. Quan 
la voluntat de les persones aflora és 
quan les coses canvien. Els organis-
mes i institucions no solen ser pro-
pensos als canvis.
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–Al capdavant del programa televi- 
siu Vaya semanita vostè ja es va es-
forçar per combatre tabús sobre 
ETA. ¿Què el porta a tractar el tema?
–Al final escrius sobre les coses que 
et toquen de prop. Jo veia alguna co-
sa al carrer que després no tenia el 
seu reflex a la pantalla. Amb Vaya se-
manita mai em vaig trobar amb cap 
crítica, potser perquè sempre em 
vaig fixar més en el costumisme que 
en les ideologies: no feia acudits de 
polítics sinó, per exemple, d’un vo-
tant de HB que vol una pel·lícula que 
regalen amb La Razón. Aquest tipus 
de coses no poden ofendre ningú. H


