
La darrera pel·lícula de Leos Carax i gran 
triomfadora del Festival de Sitges (millor 
film, millor director, premi de la crítica 
José Luis Guarner i Méliès d’argent al 
millor film europeu del festival) respon 
a una de les preguntes de David Cro-
nenberg i Don DeLillo en Cosmopolis: on 
dormen de nit les limusines que porten 
gent com Robert Patttinson a fer-se tallar 
els cabells a l’altra punta de Manhattan, 
mentre ell manté una sèrie de reunions 
motoritzades, aïllat dels fets de la vida 
quotidiana a l’exterior, que ens sorpre-
nen amb una paràfrasi i diagnòstic de 
les corrupcions i els equilibris de poders 
que sostenen el món capitalista? Les 
limusines dormen en una empresa de 
París que es diu Holy Motors, on aquests 
macroespais exhibicionistes sobre rodes 

que tant fan de vehicle com de despatx, 
dormitori, sala de jocs o camerino per 
als transformistes poden, finalment a la 
nit, rescabalar l’esperit de la Pixar i des-
cobrir-nos els cars filòsofs de la condició 
mecànica d’un pensament fatalista sobre 
la fi dels temps.

Holy Motors és el primer llargmetratge 
en tretze anys de Leos Carax. El protago-
nista del renaixement del concepte d’au-
toria del cinema francès als anys vuitanta 
i gran esperança de la llavors agònica 
mentalitat de la vella Nouvelle Vague, 
després de Boy meets girl, Mauvais sang, 
Les amants du Pont-Neuf i el gran de-
sastre que va ser Pola X, només havia 
rodat peces curtes, com la capriciosa 
Merde. Deprimit, sense patrons, incapa-
citat per a una autodestrucció congènita, 
als últims temps havia patit una greu 
acceleració de diverses dependències, i 
el suïcidi de la seva companya (a qui de-
dica la pel·lícula) semblava condemnar-lo 
al silenci definitiu. Una colla d’amics i 
col·laboradors es van confabular, però, 
i renunciant a qualsevol compensació 

econòmica, li han permès de rodar i rega-
lar-nos aquesta obra mestra, on el millor 
company de viatge del director, Denis 
Lavant, interpreta Monsieur Oscar, ficció 
de ficcions sense altre impuls que la visió 
poètica de Carax: Monsieur Oscar tot just 
existeix, surt de casa al matí per anar a 
treballar amb la seva limusina i es trans-
forma nou vegades en personatges de 
nou accions pròximes a la performance, 
per a tornar finalment al vespre a casa 
seva, ja no la mateixa, sinó la d’un altre 
pare de família d’una altra classe social 
d’un altre món irreal.

Holy Motors no respon a cap més regla 
del joc dramatúrgica que l’enunciada per 
l’escriptura automàtica dels surrealistes, 

Galeria

60 EL TEMPS  23 D’OCTUBRE DEL 2012

CINEMA

Holy Motors, primer llargmetratge de Carax en 
tretze anys.

‘Holy Motors’, ora pro nobis

Molt abans de l’estrena de Pàtria que 
ha tingut lloc al festival Temporada Alta 
(Salt), el seu autor, Jordi Casanovas, ja 
havia explicat succintament el nucli de 
la història. L’explicació anunciava, més o 
menys, un thriller polític: pocs dies abans 
d’unes eleccions catalanes, l’aspirant 
independentista a la presidència de la 
Generalitat era segrestat i una tensió 
explosiva s’apoderava del país sencer. 
La veritat, però, és que els espectadors 
d’El Canal de Salt –com suposo que 
els deu passar ara mateix als del Lliure 

de Gràcia–, oblidàvem ben aviat aquell 
apunt argumental que havia subministrat 
el dramaturg i director, davant d’una 
arrencada furiosa de Pàtria, que pronosti-
cava emocions fortes i immediates. Res 
a veure amb el segrest del protagonista.

Aquest, el personatge principal, es 
diu Miquel Raventós, un periodista in-
terpretat magistralment per Francesc 
Orella, que té una primera escena fran-
cament cridanera, d’una gran estridència 
escatològica. L’home és el moderador 
professional d’un debat televisiu en el 
qual intervenen representants polítics 
de tot l’arc parlamentari. Fatigat fins a 
la nàusea de les paraules tòpiques i ba-
nals dels reunits, el moderador pren una 
decisió radical, mai no vista: interromp el 
debat abruptament i anuncia urbi et orbi 
la seva indignació per la incompetència 
i ruqueria dels convidats. Tot seguit, 
repassant-los un a un, els expressa la 
ferma voluntat de cagar-se damunt de 
tots ells. I bé, a l’estrena de Salt, aquest 

rampell irat del periodista, a l’acte va ser 
rebut amb una vibrant i entusiasta ovació 
per una part important del públic.

Què podia significar l’aplaudiment? 
Sembla clar que el desprestigi de la 
classe política ha fet progressos no-
tables, i emparat en aquesta hipòtesi, 
més que plausible, Jordi Casanovas 
estava a punt de tancar un raonament 
pel qual –i sense haver-ho pogut preveu-
re quan fa uns anys va escriure l’obra–, 
l’actualitat li ofereix avui un estat d’opi-
nió general perfectament estovat. En 
efecte, l’autor va voler que el periodista 
Raventós es reciclés a polític indignat, 
l’únic personatge, candidat a president, 
que a Pàtria propugna la independència 
de Catalunya. I amb el seu triomf escla-
tant acaba la representació, rebuda, no 
cal dir-ho, amb una mostra d’entusias-
me molt més sorollosa i perllongada que 
l’ovació d’abans. 

La coincidència no buscada de la 
ficció amb el moment polític del país, fa 
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El Caixafòrum de Girona exposa una 
tria de la col·lecció Carmen Thyssen 
dedicada al paisatge. Hi trobarem noms 
excelsos com els Rusiñol, Monet, Gau-
guin i Sunyer del títol, i molt més.

Hi trobarem, també, un segle de 
paisatgisme, que comprèn del 1850 a 
la postguerra. Fet i fotut, 
abans del segle XIX el 
paisatgisme no era pas 
un gènere gaire prestigiós 
(de vegades ni tan sols un 
gènere), i després de les 
dues guerres mundials 
ha desaparegut comple-
tament de l’avantguarda 
artística. Ara, com a men-
tida pietosa, parlem de 
“paisatges de l’ànima”.

Què va conduir, doncs, 
al paisatgisme com a fe-
nomen? Fixem-nos que 
va ser covat i va créixer 
durant la revolució indus-
trial. El paisatgisme és fill 
d’un període on domina 
el vapor, on les ciutats creixen de forma 
desmesurada, on el nacionalisme re-
neix de manera que recupera identitats 
adormides, i fins i tot, podríem dir, que 
el paisatgisme s’instaura com a gènere 
amb dret propi acompanyant noves ide-
ologies socials com ara el socialisme o 
l’anarquisme.

Als més descreguts cal dir-los que 
el paisatgisme comença a prendre em-
branzida al llarg del segle XVI, durant 
la fúria iconoclasta calvinista, en una 
Europa sacsejada per les reformes reli-
gioses. A Holanda, l’estiu del 1566, es 
destrueixen la majoria de les imatges 
religioses, pintades o esculpides. És el 
fenomen anomenat beeldenstorm.

Aleshores, com no hi ha demanda de 
pintura religiosa, els pintors s’especi-
alitzen en paisatgisme. Fixem-nos que 
Holanda és el laboratori capitalista, i 

que l’especialització paisatgística és 
increïble: batalles, escenes a la llum 
de la lluna, de bosc, de granja, de 
poble i fins i tot de ruïnes a causa del 
beeldenstorm... Cadascú feia un tema 
i només un. Gairebé sempre a mida 
petita, així cabria a les cases dels com-
pradors, i seria transportable.

Després del canvi de mirada que 
significà el segle XVIII, França prendrà 
la iniciativa del gènere: Corot i l’escola 
de Barbizon revolucionaran, amb el 
pleinairisme, el paper social del pintor. 
Abans, els romàntics havien tractat el 

paisatgisme com a aproximació als 
fenòmens naturals i a una edat d’or en 
la qual tots érem innocents i vivíem en 
harmonia.

El paisatgisme és el gran gènere del 
XIX. La llum, el clima, fins i tot la visió, 
tot s’emmarca sota el cel. L’impressi-
onisme només pot ser entès fora del 
taller. El postimpressionisme aposta 
per utopies primitivistes: la Bretanya o 
Tahití, París perverteix. Cézanne perse-
gueix l’obra de Poussin d’après nature 
i dóna lloc al mediterranisme sunyerià, 
al fauvisme matissià, però sobretot al 
paisatge cubista picassià, iniciat a Hor-
ta de Sant Joan. 

Després de les trinxeres de Verdun, 
després d’Hiroshima, el paisatgisme 
esdevé impossible.

www.ricardmas.com

i a cap més món espiritual que l’indefinit 
per la ment de Cocteau. Jo, si l’hagués 
de definir, només podria fer-ho com una 
revêrie, per descomptat lliure, incontro-
lable i molt enigmàtica. Aquests nou 
episodis ens proposen un ascens a la 
quinta essència del cinema com un art 
de la representació animada, i com una 
reivindicació del classicisme, per no par-
lar d’una refundació del cinema clàssic, a 
partir dels homenatges a Georges Franju 
(presidit per la presència d’Edith Scob en 
el paper de Céline, la conductora de la 
limusina i protagonista dels clàssics Ojos 
sin rostro o Judex), i un de molt especial 
al René Clair més antic (amb l’interludi 
musical amb acordions d’Entr’ acte).

El moment més impactant és el frag-
ment a la Démy, amb la retrobada entre 
Lavant i una inesperada Kylie Minogue 
(que va substituir al darrer minut a Juli-
ette Binoche) als magatzems buits i fan-
tasmagòrics de La Samaritaine. Moment 
d’una bellesa musical superlativa, hors 
du temps, està rodat com el contraplà 
integral dels Amants du Pont-Neuf, des 
de dalt de l’edifici sobre el pont dels suï-
cides, com si Carax és mirés a si mateix 
en el mirall del seu film antic. Un acte de 
sinceritat diabòlic, per cert.
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Santiago Rusiñol, La creu de terme, c. 1891-1892.

de Pàtria una obra certament oportuna. 
Ara bé, de cara al possible debat que 
pogués suscitar, té dos punts febles: 
un argument molt rebuscat en un segon 
pla, a l’entorn de l’aparició del pare del 
candidat, un vividor que tothom tenia per 
un heroi, mort de feia temps, i l’absència 
absoluta de tota veu opositora al projecte 
secessionista del personatge principal. 
Un artifici i una ingenuïtat que malmeten 
seriosament la solidesa del text.
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Pàtria, una obra certament oportuna atès el 
moment polític del país.

Paisatgisme i revolució
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