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L’Arc de Triomf, un dels grans monuments de París, 
serà empaquetat amb draps i papers. Es convertirà, així, 
en una obra artística pòstuma de la parella formada per 
Christo (1935-2020) i Jeanne-Claude (1935-2009).

L’ARC DE 
TRIOMF, 
EMPAQUETAT

Enrique Iglesias va anunciar que el 17 de setembre 
publicarà el seu disc de comiat, que es dirà Final. 
“Tindrà volum 1 i 2 però és l’últim. Crec que és el 
moment idoni per parar”, ha dit el cantant. 

L’ÚLTIM DISC 
D’ENRIQUE 
IGLESIAS

‘Carrer Robadors’  

TEATRE ROMEA FFINS AL 19 DE SETEMBRE 

E
l novel·lista Mathias En-
ard, resident a Barcelo-
na, és un dels escriptors 
francesos més destacats 
de l’última dècada amb 

una obra tan variada com singular. 
Enart ha escrit des de narracions 
èpiques de quatre-centes pàgines 
amb una sola frase i sense punts, Zo-
na (2008), fins al viatge de Miquel 
Àngel a Constantinoble al segle 
XVI, Parla’ls de batalles, reis i ele-
fants (2010), passant pel retrat gai-
rebé impressionista del món rural 
en un poble de la regió de Nova 
Aquitània on va néixer, El banquet 
dels enterradors (2020), i l’ambicio-
sa història universal a través d’un 
sol personatge, Brúixola (2015), 
guanyadora del premi Goncourt. 
Carrer Robadors (2012), on Enard 
deixa veure la seva mirada compro-
mesa amb el món actual a través del 
viatge iniciàtic d’un jove marroquí 
de Tànger a Barcelona, inspira la 
versió teatral que va inaugurar l’úl-
tim Festival Grec i que ara arriba al 
Teatre Romea. 

Carrer Robadors és, segons l’au-
tor, una barreja de gèneres: la no-
vel·la negra, la d’iniciació i la d’aven-
tures, però en la versió de Marc Arti-
gau, Sergi Pompermayer i Julio 
Manrique hi prima l’última. Una 
versió certament dinàmica, amb un 
ritme trepidant, amb projeccions 
que embolcallen magníficament 

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

“No volíem que ‘Tres’ fos 
un film de tema mèdic”

Perquè donem per fet els sentits.  
Absolutament. Com qualsevol ex-
periència que tenim, quan alguna 
cosa no funciona o trobem a faltar 
algú és quan comencem a valorar el 
món tal com és. Aquest punt de par-
tida és molt clar, perquè és univer-
sal. Però d’això a convertir aques-
ta idea en una història interessant, 
amb el seu ganxo, hi ha tot un món.  

El disseny de so és arriscat?  
Teníem un punt de partida potent, 
que impacta moltíssim en el desen-
volupament de la pel·lícula. El rep-
te era estar a l’altura d’aquesta pre-
missa inicial. Planteges una idea 
que posa el món cap per avall, i des-
prés tens només dues hores per de-
mostrar a qui hi ha al davant de la 
pantalla que les expectatives de la 
història es compleixen. Això és el 
que podríem dir que és arriscat.  

La protagonista confessa que està 
dessincronitzada, que rep el so amb 
retard. De sobte es cura, però guanya 
una habilitat auditiva fora del comú. 
És una pel·lícula sobrenatural?  
Els girs que té la pel·lícula no busquen 
la sorpresa per la sorpresa, però sí que 
intenten allunyar-se dels clixés o del 
que la gent pot esperar; no volíem que 
fos una pel·lícula de tema mèdic. Vo-
lia explicar una història original, amb 
un punt de partida que tingués tantes 
possibilitats per poder triar el nostre 
camí, i un dels camins era el món so-
brenatural. La pel·lícula sí que té un 
punt de fantàstica.e

Intenció 

“El repte era  
incorporar 
l’experiència 
sensorial 
d’una manera 
dramàtica”

Juanjo Giménez
CINEASTA. ESTRENA LA PEL·LÍCULA ‘TRES’ AL FESTIVAL DE VENÈCIA

Després de fer història amb el curt 
Timecode, Palma d’Or al Festival de 
Canes al millor curtmetratge i nomi-
nat a l’Oscar, el director Juanjo Gi-
ménez (Barcelona, 1963) s’ha tornat 
a atrevir –després de vint anys– amb 
el llargmetratge de ficció. Avui estre-
na Tres a la Mostra de Venècia. Mar-
ta Nieto hi interpreta una editora de 
so que veu com el seu cervell comen-
ça a processar el so més tard que les 
imatges, la qual cosa fa que deixi de 
sincronitzar-se amb la realitat.  

Se’t coneix sobretot pels curts i ets 
un ferm defensor d’aquest format. 
Com ha sigut l’experiència d’en-
dinsar-te en el llargmetratge?  
He fet molts curts, però no és el pri-
mer llarg, ja n’havia fet un fa uns 
quants anys (Nos hacemos falta, 
2001). Teníem aquest guió que volí-
em rodar des de fa temps, i amb 
l’ajuda de la gent que ha coproduït 
la pel·lícula amb mi, el projecte ha 
crescut i s’ha pogut dur a terme. No 
faig la carrera pensant a llarg termi-
ni, sinó que cada pas ve com ve. Ara 
ha tocat fer un llarg.  

¿Has gaudit igual dirigint-lo que 
amb un curtmetratge?  
Sí, no hi ha diferència. Tot són pel·lí-
cules: en gaudim i patim igual. Fer 
cinema és una aventura, una mun-
tanya russa. El llarg, per definició, 
requereix més esforç, tant finance-
rament com de dedicació. La dife-
rència és aquesta, però el que hi ha 
al darrere són pel·lícules.  

Des dels primers segons de Tres es 
pot intuir la importància del so. O 
del silenci. És un personatge més?  
Absolutament. És una cosa consci-
ent, no l’amago. Recordo que quan 
estàvem finançant el projecte ens 
van demanar fitxes dels personatges. 
I vaig fer una fitxa de personatge del 
retard de so, del delay.  

Per què, el so?  
Tot plegat ve d’una experiència 
personal. A mi m’agrada molt el 
món del so. El repte era incorporar 
l’experiència sensorial d’una ma-
nera dramàtica, és a dir, en una vi-
vència o en una narració. La inten-
ció no era fer una pel·lícula expe-
rimental, sinó posar en qüestió 
l’asincronia incorporant-la en una 
història i en un personatge, que es 
visqués internament.  

BARCELONA
JÚLIA CLARAMUNT

MARIA HIDALGA / MADAVENUE

l’allau de situacions, obra de 
Francesc Isern, i amb un immens 
protagonista (Guillem Balart) so-
bre qui recau la conducció 
d’aquest viatge d’un món a un al-
tre. Però també una versió força 
superficial, poc empàtica i amb ai-
re de novel·la juvenil en què no hi 
ha temps per explorar i transme-
tre el dramatisme de les vivències 
de Lakhdar, que té disset anys 
quan comença el relat. Vivències 
tan fortes com l’expulsió de casa 
seva per una relació amb la cosina, 
la mort d’aquesta o l’explotació la-
boral al Marroc i a Espanya. I tot 
això en el context de la Primave-
ra Àrab de fa deu anys, del movi-
ment 15-M i del creixement del 
radicalisme islàmic. 

Potser calia explicar menys 
coses però amb més detall, amb 
més profunditat per commoure, 
per veure-hi més enllà del perfil 
dels personatges i fins i tot per fer 
més comprensible el tràgic final 
en què el protagonista esdevin-
drà criminal i heroi al mateix 
temps. La correcta direcció de 
Julio Manrique és víctima, 
doncs, de les imposicions de la 
versió, de l’acumulació d’escenes 
breus, tot i els intel·ligents recur-
sos per mantenir l’atenció del pú-
blic durant les més de dues hores 
de funció. 

Guillem Balart posa tota la 
carn a la graella i no es crema. Qui 
millor l’acompanya en la traves-
sia són una eficient Elisabet Ca-
sanovas sense temps per desen-
volupar el seu personatge i Anna 
Castells, que, al capdavall, com la 
resta del repartiment, és tan sols 
una comparsa del monòleg de 
Lakhdar.e

Abdelatif Hwidar, Mohamed El Bouhali, Guillem Balart i Moha 
Amazian. DAVID RUANO

TEATRE

Aventures i desventures 
d’un jove immigrant

‘Carrer Robadors’ és una obra de ritme 
trepidant però superficial i poc empàtica
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