
Amb l’enrenou que s’ha organitzat en el 
si del cinema català per l’acusació contra 
un lobby de producció i exhibició d’haver 
manipulat l’Acadèmia del Cinema Català 
i als Gaudí, els resultats espectaculars 
d’aquesta tercera edició dels premis 
corren el perill de quedar tacats, i potser 
tocats de mort, si els directius, els acadè-
mics votants i la gent del cinema català 
no es posen ràpidament i radical a fer 
net. A hores d’ara poden haver passat 
moltes coses posteriors imprevisibles, 
però us en faig cinc cèntims.

Resultava molt sospitosa la presència 
de determinats films creats al voltant de 
–i la majoria dirigits per– el cineasta al-
ternatiu Salomon Shang (que no valoraré 
ara, perquè no és tant una qüestió de 

vàlua, discutida per molts crítics, sinó de 
la incomprensible votació per part d’una 
professió que no hauria pogut veure els 
films tan massivament), sobretot perquè 
impedien la presència de títols i persona-
litats més indiscutibles i populars. Fins 
que la divulgació en xarxa d’una munió 
de documents i correspondència de les 
seves empreses (riu-te de WikiLeaks!, ve 
a ser el segon capítol d’aquest magnífic 
control-descontrol que amenaça els ma-
terials confidencials avui dia) va eviden-
ciar unes quantes coses: primer, que el 
grup empresarial temptava o forçava un 
gran nombre d’amics i coneguts perquè 
es fessin acadèmics pagant-los les quo-
tes a fi de comptar amb els seus vots, i 
per tant creant un grup de pressió intern 
que descompensava una Acadèmia de la 
qual encara molts dels millors del cinema 
català no formen part (i ara costarà que 
hi confiïn, si l’organisme no expulsa i 
ben de pressa!). Si no era il·legal del tot 
(caldria llegir els reglaments), era del tot 
brut i alegal, immoral. D’una altra banda, 

enguany era finalista un film, Uruguay, 
que no s’havia estrenat, tot i que al 
Ministeri de Cultura constés que sí (al 
Departament de Cultura també?), perquè 
n’havien fet una projecció tècnica privada 
on entre els amics de la casa havien pa-
gat uns 50 euros per fer-ho passar com a 
sessió comercial, sense que cap espec-
tador lliure, ni crític, ni acadèmic hagués 
pogut veure el film d’una manera regular.

Amb tot plegat, el tam-tam era un soroll 
en sordina fins que l’operatiu WikiLeaks 
escampa la merda com un ventilador la 
mateixa nit dels Gaudí i, en plena cerimò-
nia, el crit de “tongo!” va sonar com una 
implosió acadèmica imminent.

Galeria
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Agustí Villaronga, director de Pa negre, premi 
Gaudí 2011.

Un WikiLeaks als Gaudí

La vigília de presentar-se al Romea Po-
seu-me les ulleres, a càrrec de la Com-
panyia Teatre Micalet, em van arribar 
via VilaWeb unes declaracions de Joan 
Peris, membre destacat del grup valen-
cià i actor de l’espectacle, basat en la 
vida i l’obra de Vicent Andrés Estellés. 
L’home s’exclamava de les dificultats 
que solen trobar les companyies de 
València per a actuar a Catalunya, on 
en teoria hi ha un públic potencial nom-
brós i l’oportunitat d’amortitzar cada 
producció d’una manera més folgada 
i lògica.

La qüestió sorgeix de tant en tant 
sense que ningú, que jo sàpiga, intenti 
orientar-la per unes vies de raciona-
litat i mirant d’establir uns ponts de 
comunicació permanent que permetin, 
sobretot, un trànsit fluid sud-nord, atès 
que del moviment invers no sembla que 
Catalunya se’n queixi gaire. 

De la ignorància que hi ha a Barcelona 
del teatre que es fa a València, en par-
lava en aquesta secció el desembre 
del 2008, arran de la visita al nou Te-
atre Gaudí de la companyia Ornitorincs 
que va presentar Mala ratxa, versió de 
Glengarry Glen Ross de David Mamet. 
Recordo que escrivia a la vora de l’es-
tupefacció en haver de referir-me a una 
companyia d’una qualitat excepcional i 
d’una maduresa brillant, de la qual mai 
no havíem sabut ni tan sols el nom. 
Per què els Ornitorincs no han tornat 

després, tot i tenir més propostes inte-
ressants al repertori? Un enigma.

Ara el públic del Romea ha pogut veure 
una de les últimes creacions del Teatre 
Micalet. Probablement, la possibilitat de 
gaudir d’un espectacle valencià dedicat 
al gran Andrés Estellés ha estat propi-
ciada pel fet que en sigui director un 
professional del prestigi de Pep Tosar, 
mallorquí establert a Barcelona, gestor 
principal, com se sap, del Círcol Maldà. 
Tosar ha tingut, entre més, encerts elo-
qüents en uns treballs de dramatúrgia a 
l’entorn de l’obra dels illencs Blai Bonet 
i Damià Huguet, de Tabucchi... i a Poseu-
me les ulleres aconsegueix un altre èxit, 
especialment remarcable en la direcció 
d’Enric Juezas, actor que, a la meva 
manera de veure, assoleix una recreació 
molt convincent i entranyable del poeta 
de Burjassot. I és precisament en apre-
ciar aquest bon treball de Teatre Micalet, 
que un no sap estar-se de preguntar 
per què la companyia no ha pogut dur a 
Catalunya algunes de les seves últimes 

TEATRE

Una anomalia incorregible?

Joan-Anton
Benach

Àlex 
Gorina

1389ET092,093-FET.indd   11389ET092,093-FET.indd   1 19/01/2011   18:24:3519/01/2011   18:24:35



Casa Àsia, de Barcelona, és una ins-
titució força particular. Pretén ser una 
ambaixada cultural d’un continent unes 
quantes vegades més gran que Europa. 
Això dóna molt de joc a l’hora de pre-
sentar exposicions, tant sobre l’Orient 
Mitjà com sobre el Japó. Ara mateix 
tenen oberta una mostra fotogràfica 
i videogràfica sobre l’Afganistan que 
paga la pena de veure.

Perquè resulta que l’Afganistan som 
tots. És el nou Vietnam. 
Si a la dècada dels 60 
el marc sòcio-polític era 
l’enfrontament entre el 
bloc capitalista i el bloc 
comunista, a partir del 
2001 el nou enemic és 
el fonamentalisme islà-
mic. Podríem dir que la 
il·lustració s’enfronta als 
seus propis fantasmes.

L’Afganistan és el re-
vers obscur de la civilitza-
ció. És l’emblema de l’es-
tat fallit, de l’anarquia, de 
la regressió del progrés. 
Simbolitza la por a l’altre. 
I aquest indret geogràfico-espiritual ha 
estat captat pels objectius d’una colla 
de fotògrafs, periodistes i documenta-
listes amb punts de vista tan diversos 
que van de la relectura folklòrica del 
kitsch fins a l’esteticisme de la catàs-
trofe.

A mi, però, m’ha interessat sobre 
manera l’obra fotogràfica de Guillermo 
Cervera. Aquest noi, que ha traficat 
amb armes, ha venut orxata, i ha fet 
surf a les platges de les Canàries, ha 
esdevingut una icona en dues moda-
litats fotogràfiques: el surf i el repor-
tatge de guerra. Us sembla estrany? 
Doncs torneu a mirar Apocalypse Now i 
potser us semblarà més coherent...

Cervera, rebesnét de l’almirall que 
morí amb la seva flota a Cuba, va esta-

blir societat amb el periodista de guerra 
Plàcid Garcia-Planas. I junts s’han jugat 
la vida per l’Afganistan. Garcia-Planas 
ha guanyat el Godó de periodisme d’in-
vestigació pels seus articles, i Cervera 
el nostre reconeixement.

Ambdós, disfressats de tadjiks, 
es passegen sovint per l’Afganistan. 
Cervera dispara la seva càmera sense 
mirar per l’objectiu. Així copsa l’ambient 
sense que ningú s’adoni de la càmera, i 
retrata transvestits afganesos, soldats 
fent la pregària, parcs d’atraccions 
improvisats, boxadors, drogoaddictes, 
bombardeigs... Ningú com Cervera no 
ens havia explicat abans la normalitat 
d’un país on tot és anormal, que fa 
segles que prova de ser envaït, tants 

segles en guerra que la cultura ja no 
contempla res que no comporti conflic-
te, un estat d’esperit on res no és com 
sembla.

L’Afganistan, per a Guillermo Cervera, 
no és cap país, és un tremend aprenen-
tatge: “M’interessa més el vent que el 
burca, el sexe que les pregàries. Tot, 
també l’Afganistan, és més senzill que 
no sembla”, conclou el fotògraf. Us 
recomano, si voleu completar la mira-
da d’aquest fotògraf que transcendeix 
la tècnica per a assolir l’art, el darrer 
número de la revista Marie-Claire, on 
publica un reportatge sobre els con-
cursos de bellesa infantils als Estats 
Units...

www.ricardmas.com

Penso que de picaresques d’aquestes 
n’hi ha hagut a tot arreu (als Oscar, fins 
i tot, per molt primmirats que siguin amb 
les declaracions públiques de candidats 
com el guionista de Buried), però no es 
poden consentir, mai i sobretot aquí, 
perquè aquesta Acadèmia encara és 
jove i té tot el prestigi per guanyar. I les 
suspicàcies, maniobres i vells rancors de 
la professió només esperen l’oportunitat 
d’actuar contra (cosa que ens ho podríem 
començar a fer mirar!). Sempre dic que 
la dona del Cèsar no solament ha de 
ser honesta, sinó que ho ha de semblar. 
L’Acadèmia pot ser important, fonamen-
tal. Els premis Gaudí van bé i ja són 
famosos i útils. Cal polir-ho tot, d’acord. 
Però sobretot l’Acadèmia no pot vacil·lar 
ni un segon. Ha de demostrar a tothom 
contundència i rapidesa. No es pot deixar 
acusar de connivència ni un dia més. I si 
els estatuts no ho preveuen i poden tenir 
escletxes per on s’esmunyin els trampo-
sos de sempre, s’ha d’investigar, posar-hi 
argamassa, corregir i aixecar el cap ben 
alt. El cant dels ocells, Tres dies amb la fa-
mília i Pa negre, Jaume Camino, Josep M. 
Forn i Jordi Dauder, i tots els altres, i tots 
nosaltres, ho mereixen, ho mereixem.
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Un transvestit afganès ens mostra la complexa realitat del 
país del burca. Tot és més senzill, però, si ens fi xem en la 
simple condició humana.

produccions: Un jardí francès amb textos 
de Feydeau –frivolitat parisenca de princi-
pi del segle XX–, o una versió original de 
Les criades de Genet o Iuventutis Day (un 
thriller episcopal) i València zombi, que 
les disbauxes del País Valencià són prou 
conegudes, per a entendre’n les paròdies 
que se’n fan. Aprofitant els amors ferrovi-
aris que ha encès el corredor mediterrani, 
el nou conseller de Cultura del govern 
català sabrà promoure la solució d’una 
anomalia absurda?
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Poseu-me les ulleres.

Guillermo Cervera, Afganistan al cor

Ricard Mas 
Peinado
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