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Censura 

“Els 
algoritmes 
eviten que 
vegem res 
que ens 
ofengui”

Sexualitat 

“Quan  
rodava les 
escenes de 
sexe el Paul 
em deia que 
cridés més”

«‘Instint bàsic’ ja era una 
història d’emancipació 

abans del Me Too» 

llor de Verhoeven és que no es que-
da en una única opció. Així, no per 
ser manipuladora deixa de ser una 
veritable creient. 

¿Per interpretar-la cal tenir una 
opinió clara sobre el personatge? 
Jo tinc la meva, però dins meu, en 
secret. L’ambigüitat de Verhoeven 
ens fa dubtar sobre si ella fa una co-
sa o l’altra, però tots podem decidir 
per nosaltres mateixos quina és la 
realitat. En la vida real, un manipu-
lador no acostuma a tancar la por-
ta i fer una rialla malvada com dient 
“Que bé us he manipulat!” De vega-
des es manipula sense ser-ne cons-
cient o pensant que estàs actuant 
bé. El meu punt de vista sobre la Be-
nedetta és que sempre actua guia-
da per la fe. Evidentment, també fa 
el que calgui per anar-se’n al llit amb 
la seva amiga. Però no perd de vis-
ta els interessos del convent. 

La filmografia de Verhoeven és 
plena de personatges femenins po-
derosos, com els de Jennifer Jason 
Leigh a Els senyors de l’acer, Sha-
ron Stone a Instint bàsic o Isabelle 
Huppert a Elle. L’han inspirat? 
Els personatges que esmentes ja em 
van influenciar abans de treballar 
amb ell perquè vaig créixer amb les 
seves pel·lícules i m’encanten. Estic 
molt orgullosa de formar part 
d’aquesta tradició de personatges fe-

menins. Les pel·lícules de Verhoe-
ven no són naturalistes i estan es-
quitxades d’elements kitsch, però 
hi ha sempre un qüestionament 
de la cultura del patriarcat. Jo 
adoro Showgirls, per exemple, i 
quan veia l’escena de sexe a la pis-
cina pensava que era una mica fort 
però m’agradava. Per això, quan 
rodava les meves escenes de sexe 
i el Paul em deia que cridés més i 
més fort, jo pensava “esclar, això 
és com a Showgirls” i m’hi llença-
va perquè hi confio plenament. 

Com s’explica que barrejar sexe 
i religió segueixi sent tan polè-
mic avui dia? 
Vivim en una època estranya en 
què hi ha temes que provoquen 
reaccions molt viscerals. Però 
haig de dir que a França la pel·lí-
cula no ha causat gaire escàndol. 
L’actitud de la gent és més ober-
ta que quan fa 30 anys van estre-
nar L’última temptació de Crist. 
Però ja m’agrada que algunes 
pel·lícules provoquin un cert xoc 
i rebuig. De fet, és saludable que 
en una societat es puguin escol-
tar posicions enfrontades entre 
si. Avui dia no es pot dir que la so-
cietat tingui bona salut en aquest 
aspecte. En el cinema dels 70 hi 
havia llibertat per dir de tot per-
què no hi havia por de la censu-
ra. Ara, en canvi, els algoritmes 
eviten que vegem res que ens 
ofengui. Si t’agrada això, mirà ai-
xò altre. Però on queda la sorpre-
sa? Jo vull que em sorprenguin i 
m’escandalitzin. 

Abans, el cinema explicava his-
tòries com la de Benedetta des 
d’una mirada masculina i sexu-
alitzada. ¿El Me Too ha influït 
en el fet que ara es posi el focus 
en la dimensió emancipadora de 
la protagonista? 
En el cas de Benedetta no ho crec, 
perquè Verhoeven ja feia el ma-
teix abans del Me Too. Instint bà-
sic ja era una història d’emanci-
pació sobre una dona que es nega 
a ser definida com a víctima i que 
s’interessa activament per la se-
xualitat. Ell sempre ha mirat les 
coses així. Verhoeven no es defi-
neix com a feminista: és un veri-
table feminista. Les seves pel·lí-
cules no són oportunistes. Ell no 
pinta les dones com àngels pel fet 
de ser dones, sinó que observa la 
seva maldat i bondat, com en 
qualsevol. El seu cinema va ser 
molt important per a mi quan jo 
tenia 16 o 17 anys: aquelles dones 
sexis, complexes, fortes i lluita-
dores em van marcar. 

S’estan rellegint moltes figures 
històriques des d’una perspecti-
va feminista. ¿Benedetta s’em-
marca en aquest corrent? 
És un fenomen interessant, però 
no sé si s’aplicaria al cas de Bene-
detta. La pel·lícula es basa en el lli-
bre sobre el personatge escrit per 
Judith Brown, que va trobar ar-
xius sobre el primer judici sobre 
lesbianisme. El 90% del guió es 
correspon exactament amb coses 
que surten al llibre de Brown. És 
increïble, però gairebé tot el que 
explica la pel·lícula va succeir.e

CINEMA

De presentadora de programes in-
fantils i noia del temps a musa de 
Paul Verhoeven en una pel·lícula 
sobre monges lesbianes. Virginie 
Efira (Schaarbeek, Bèlgica, 1977) ha 
deixat enrere la televisió i les comè-
dies amables dels seus inicis per 
convertir-se en habitual de la cati-
fa vermella de Canes i valor segur 
de la taquilla francesa amb títols 
com Victoria, El reflex de Sibyl, Adi-
ós, idiotas i l’explosiva Benedetta de 
Verhoeven, que acaba d’arribar als 
cinemes. 

Benedetta és una monja amb una fe 
indestructible, una manipuladora 
que mou els fils per ascendir en la 
jerarquia del convent i una lesbia-
na que abraça la seva sexualitat. És 
un personatge de moltes facetes, 
difícil de desxifrar. 
És un personatge extremadament 
complex i sobretot molt ambigu, pe-
rò l’ambigüitat no està en la meva 
interpretació sinó en la manera en 
què Verhoeven filma la història. 
Quan interpreto un personatge nor-
mal puc fer una aproximació psico-
lògica, però en aquest cas parlem 
d’algú amb una patologia mental, 
segurament esquizofrènia: qualse-
vol definició es queda curta. El mi-
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Virginie Efira
ACTRIU DE ‘BENEDETTA’

 Lluís Soler diu 
que diu adeu  

al teatre 

TEATRE

‘Birnam’ BIBLIOTECA DE CATALUNYA 

FFINS AL 24 D’OCTUBRE 

L
luís Soler diu que ens diu 
adeu, que està cansat de 
bolos, funcions, canvis de 
vestuari, de maquillar-se 
de tots colors... Ho diu al 

programa de mà d’un monòleg en el 
qual casualment interpreta un actor 
que porta molt de temps fent obres 
de Shakespeare i es pregunta sobre el 
sentit de la seva feina i, sobretot, so-
bre el sentit últim de les paraules que 
diu en escena. Queden seixanta mi-
nuts perquè comenci la funció de 
Macbeth. Un regidor tan insolent 
com enginyós és el déu del temps. Un 
cop més, l’actor ha de guarnir-se amb 
l’ambició i la crueltat de Duncan. I 
està cansat. Es mira al mirall del ca-
merino. S’ha fet gran. De fet, ara po-
dria fer un gran Rei Lear (“Tant de bo 
algú l’hi ofereixi!”, em dic jo). 

Lluís Soler és, que recordi, l’únic 
actor català que ha fet un Teatre Grec 
a soles com si fos el grandíssimo 
Vittorio Gassman. Va ser amb la his-
tòria d’El comte Arnau i en hendeca-
síl·labs. Diu que ens deixa amb “amor 
i humor”, però jo no m’ho vull creu-
re. A més, li queda pendent la reposi-
ció de Les tres germanes al Lliure, en 
un paper que mereix tots els premis. 

El vehicle per a aquest possible 
adeu és un il·lustrat text d’un poeta 
que debuta en la dramatúrgia. Víctor 
Sunyol adora Shakespeare i ha imagi-
nat el veterà actor en un soliloqui en 
què es planteja qüestions sobre l’ofi-
ci d’actor, tot inquirint al gran bard 
mirant el cel, on no crec que sigui. Es 
pregunta si no és més eloqüent que 
Hamlet digui “ser i no ser” en lloc del 
famós “ser o no ser”. Un text ple d’in-
tertextualitat del mestre Shakespe-
are que comença amb molta empen-
ta i interès però que a poc a poc s’em-
bolica en la recerca del perquè de la 
interpretació, la utilitat o inutilitat de 
les paraules. Paradoxalment, doncs, 
bona part del qüestionament que fa la 
funció podria traslladar-se al text de 
Sunyol. Sort que davant del mirall hi 
ha Lluís Soler, capaç de rescatar la 
llum de qualsevol cova fosca!e 
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