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AIDA FOLCH
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INTERNET
I LES CITES
Aida Folch és una de les
protagonistes de ‘Cites’
(TV3), que gira al voltant
de l’èxit i el fracàs de les
cites concebudes
a la xarxa

DE BUFFALO A LA
BARCELONETA

26

L’actor nord-americà Andrew
Tarbet, habitual a la televisió
i el teatre catalans, ha sigut
l’impulsor del Festival de
Mas Sorrer. Belén Ginart
l’entrevista

Les avellanes,
els fruits més
coneguts de la
Camp
capital del Baix

24

BRESSOL DE
PERSONALITATS

A REVEURE,
RE
MAS
MA SORRER

La ciutat on va néixer Aida
Folch és una màquina
de generar personatges
cèlebres. Buenafuente,
el general Prim o Jordi
Villacampa tambéé són d
d’allà
allà

Aida F
Folch ha aparegut en
de curtmetratges,
un grapat
g
bon
bo cinema en pot petit com
el que s’ha pogut veure en el
festival de Mas Sorrer que
s’acomiada enguany

4
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SENSE RECORDS
Binoche, una atractiva amnèsica
al ﬁlm ‘La vie
d’une autre’

L’amnèsia és l’eix
conductor de la nova
ﬁcció televisiva que grava
ara Aida Folch. David
Bueno ens explica què
és exactament aquesta
malaltia tan recurrent en
sèries i pel·lícules

28

CARDINALE
ETERNA
Claudia Cardinale,
companya de rodatge
de Folch, sempre serà
recordada pel seu paper
a ‘Il gattopardo’. Daniel
Gamper reﬂexiona sobre
la màxima lampedusiana
que diu que tot ha de
canviar per continuar
igual

21

Conﬁança
s’estira a terra i pensa: tranquil·la, tan sols has d’anotar-ho tot, com ja saps. Una vegada escrit t’ho pots treure
del cap i deixa d’ocupar espai. Prou de nervis. És el moment i he d’aproﬁtar-lo, però és molt important no fer
un pas en fals. Podria sortir car. Viu a diferents llocs i
està contenta. De totes maneres aquí, aquests dies, s’hi
troba a gust. Hi ha conﬁança. Ha preparat un cafè i olora
la seva ﬂaire calenta i espessa asseguda a la taula, al costat de la ﬁnestra. Embolica una cigarreta. De moment no
l’encén, després sí. Per escrit sembla que tot es veu més
clar, punt per punt, l’horari del tren, la sessió de fotos,
l’entrevista, el rodatge. T’agrada així, el cabell? He dormit poc. Tinc son. M’ajudes a repassar el guió. Digue-li
a la Claudia que demà la truco. Saps com li va? A mi bé.
Espero que per molt temps. Avui han vingut a fer-me
una entrevista, he parlat de la meva família... de Reus.
I des de Reus, on va néixer Aida Folch, anem a El artista
i la modelo, de Fernando Trueba, on la nostra protagonista sortia pràcticament nua tota l’estona i per aquest
motiu hem volgut saber, amb Marc Serrano i Òssul, més
coses d’aquells que viuen a pèl, els naturistes. També lligat a aquesta xafogor, ens ha semblat irresistible el festival de curts a l’aire lliure que se celebra a Mas Sorrer, al
Baix Empordà. Un espai molt especial que ens presenta
Andrew Tarbet. Tot això i molt més per llegir a la fresca.
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TANCS A
VALÈNCIA
Jaime Milans del Bosch,
pertanyent a una nissaga militar
lligada a Reus, ha passat a la
història per treure a passejar els
tancs pels carrers de València
durant el 23-F. Ens ﬁxem en les
interioritats d’aquest
giny de guerra

Ricardo Feriche

ROBA?
NO, GRÀCIES

Per què l’ànec Donald
només era nudista de
cintura cap avall?

El militar Lorenzo
Milans del Bosch,
avantpassat del Jaime,
era veí de Reus i hi té
un carrer dedicat

A la seva última
col·laboració amb Trueba,
Aida Folch interpretava
una model que es passava
bona part del ﬁlm
despullada. De nu a nu,
explorem els orígens (i
motius) del naturisme a
casa nostra
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A. FOLCH

De dalt a baix, d’esquerra a dreta, tots són de Reus: l’exjugador de bàsquet Jordi Villacampa, l’actriu Aida Folch, el general Prim,
Agustina d’Aragó, Andreu Buenafuente i Ariel Santamaria àlies ‘Doctor Juantxi’, disfressat d’Elvis
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Gent d’arreu,
gent de Reus

‘FRUITS SEX’
La poció màgica dels de
Reus bé podria estar elaborada amb seves famoses
avellanes. Tot i que la
denominació d’origen és
Avellana de Reus, les varietats reconegudes com a
tal es conreen a més zones
del Baix Camp, i també a
l’Alt Camp, el Tarragonès,
el Priorat, la Conca de
Barberà i la Terra Alta.
Són, per tant, els mateixos
fruits sex que Els Pets ens
convidaven a tastar, a vegades per vies poc ortodoxes,
en la seva cançó Menja avellanes. Avui en dia el sector
continua tenint molt de
pes a la ciutat, que és la seu
del Consell Internacional
dels Fruits Secs i la Fruita
Dessecada i que compta
amb una llotja que cada
dilluns ﬁxa les cotitzacions
de referència per a tot el
mercat europeu.

reus és una ciutat petita o un poble gran, segons com
es miri. Situat a la comarca del Baix Camp i a 123 km
de Barcelona, sempre ha sigut un dels punts més dinàmics del sud de Catalunya. El cor de Reus està delimitat
pel perímetre que formen quatre grans carrers, el que
s’anomena Tomb de Ravals. Quan els reusencs van a fer
un volt pel centre, diuen que se’n va a fer un “tomb de
ravals”. Això vol dir perdre’s per un entramat de carrers
plens d’aparadors llaminers i terrasses a vessar.
Reus no és ni la ciutat més bonica, ni la més acollidora.
Tret que siguis d’allà, no hi ha cap risc de patir la síndrome de Stendhal mirant el seu campanar o escoltant la
Tronada de Sant Pere. Però la rosa del Baix Camp guarda
un as a la màniga: és una màquina de fabricar ﬁlls il·lustres. I de quin tipus! Inconformistes, innovadors. Qui, si
no, recitava monòlegs com Andreu Buenafuente abans
d’Andreu Buenafuente? Quants arquitectes, abans de
Gaudí, omplien els seus ediﬁcis de ﬂors, salamandres
i estalactites? Quina va ser la primera ciutat (i última)
a comptar amb un regidor vestit d’Elvis? Recorrem els
carrers de Reus de la mà dels seus habitants més coneguts, per esbrinar per què una ciutat tan ordinària produeix gent tan extraordinària.
Primer acte: “Demà veniu ben aviat,
que farem coses molt boniques” (Antoni Gaudí)
Si hem de parlar de genis, comencem pel més important. L’arquitecte es va acomiadar així dels seus operaris la tarda abans de morir. Mai no sabrem quines coses
boniques devien ser, però és un fet que l’obra d’Antoni
Gaudí, gairebé cent anys després de la seva mort, continua fascinant arreu. Per a desgràcia del turisme local,
Antoni Gaudí no va deixar cap obra a Reus. La ciutat,
però, el va dotar d’aquesta qualitat tan reusenca de “Vés
i capgira les coses tant com puguis”. Quan visites els

per Elena Cavero Mariné,
traductora, articulista del
‘Rar’ i reusenca
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Com
Buenafuente,
Gaudí i un grapat
de personatges
famosos més, Aida
Folch és de Reus

ediﬁcis de Gaudí, sembla ben bé com si algú els hagués
agafat amb una mà per dalt, l’altra per baix, i els hagués
retorçat ﬁns a no poder més. Avui en dia la ciutat l’honra
amb el Gaudí Centre, un centre d’interpretació sobre la
seva vida i obra situat a la cèntrica plaça del Mercadal. I
ja que som aquí, fusionem-nos amb els locals seient en
una de les terrasses de la plaça i demanant un vermut (de
Reus, no cal dir-ho). Tot seguit enviarem algú de la taula a comprar una bossa de patates al Laurie, la patateria
més autèntica de la ciutat, i l’obrirem per compartir-la
entre tots. Mentre empassem patata rere patata, ho
aproﬁtarem per admirar la façana de la Casa Navàs, un
bellíssim exemple de l’arquitectura modernista. De fet,
la ciutat n’està plena, d’ediﬁcis d’aquest estil, molts d’ells
planejats per estrets col·laboradors del geni, i compta
amb una Ruta del Modernisme que els identiﬁca i n’explica les característiques.
Segon acte: “El pintor Fortuny és un geni.
Jo també. Gaudí és un geni. Jo també. Fortuny,
Prim i Gaudí són de Reus. Jo també. Jo també, perquè
com va escriure el també genial ﬁlòsof Francesc Pujols
al nostre país hi ha molta gent que sense ser de Reus
gairebé ho semblen” (Salvador Dalí)
És en aquesta mateixa plaça on el comunicador i humorista Andreu Buenafuente va viure els seus primers
anys, a només uns passos de la casa natal d’Antoni Gaudí.
Des del seu terrat, damunt la llibreria Tomàs Barberà,
Buenafuente tenia una vista privilegiada sobre la ciutat i “intuïa un Reus viu, treballador, acomodat i segur
de si mateix”. Cap al 1989, l’Andreu i els seus amics feien
un programa a Ràdio Reus que es deia, precisament, El
terrat. Per als que no vau tenir la sort d’escoltar-lo: era
boníssim. L’escoltaves i pensaves “Xec, aquesta gent
està molt per davant de tothom”. Era un humor menys
reﬁnat que el Buenafuente dels grans, meravellosos, monòlegs inicials dels seus programes televisius, però descaradament fresc. La sintonia entre els integrants del
programa li donava un ritme endimoniat, les rèpliques
anaven i venien, pim, pam, pum: pura ràdio en vena. Més
tard van fer el salt a la ràdio autonòmica, després a la
televisió, i la resta és història. Buenafuente va passar la

A. FOLCH

REUS
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EL CARRER MÉS
POLÈMIC DE REUS
A Reus hi ha un carrer
Milans del Bosch. Aquests
cognoms pertanyen a una
nissaga de militars d’origen català que es remunta
al segle XVII. Però, a quin
anava dedicat aquesta via?
Al Francesc, el precursor?
Al Joaquim, governador
de Barcelona durant la
dictadura de Primo de
Rivera? La CUP també
ho volia saber: el 2008 va
reclamar a l’Ajuntament
que aclarís el dubte per
saber si es podia aplicar
la llei de retirada de símbols franquistes. El ple va
aprovar la nomenclatura
el 1975, per la qual cosa
Jaime Milans del Bosch y
Ussía (el dels tancs) quedava descartat, però altres
membres de la família
també havien fet mèrits.
Avui en dia, una placa ho
deixa ben clar: l’homenatjat és el Llorenç, mà dreta
del general Prim i veí de
Reus. El carrer és insípid:
situat en una zona nova als
voltants de Misericòrdia, a
una banda hi té un hipermercat i a l’altra la reixa
que tanca un parc.

L. MILANS DEL BOSCH

segona part de la seva infantesa a la plaça d’Almoster, a
només cinc minuts a peu de l’inici del passeig de la Boca
de la Mina. Aquest indret és un dels espais més màgics
de Reus, on la gent diu que va a passejar, córrer o xerrar; però en realitat hi va a evadir-se. Tal com el seu nom
indica, hi trobarem una mina que es va construir al segle XVII per abastir d’aigua la ciutat, i encara ara ho fa.
Endinsar-se en aquest passeig arbrat, en caure la tarda,
és la millor manera d’oblidar-se de les preocupacions diàries: a cada pas les deixem enrere, i de sobte el nostre
únic interès esdevé admirar els masos que hi trobem.
Una mica més enllà, on acaba el passeig, hi ha l’Institut Pere Mata. L’obra, de l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner, és una joia modernista que el turista accidental no es pot perdre (s’hi organitzen visites teatralitzades, amb concert i vermut). L’Institut Pere Mata és un
hospital psiquiàtric, on per cert Andreu Buenafuente no
hi ha estat mai ingressat, malgrat els rumors insidiosos
que van córrer en el seu dia.
Tercer acte: Reus, París i Londres
Raquel Córcoles, periodista i autora de la Moderna de
Pueblo, era molt joveneta quan li va anar a demanar un
autògraf a Andreu Buenafuente. “A casa se l’estimàvem
molt. Per a mi era un referent, i el fet que algú de Reus hagués arribat tan lluny em donava esperança”. L’exemple
va funcionar, perquè la Raquel ja ha publicat tres llibres
d’èxit i ha aconseguit una cosa tan difícil com crear un
personatge que cristal·litza el que molta gent del rerepaís hem sentit en marxar fora. Amb la Moderna de Pueblo
ens petem de riure i ens sentim identiﬁcats; perquè, en
el fons, podem sortir del poble, però el poble no sortirà

“Tots som de Reus,
som gent de Reus i ens
trobem per tot arreu /
Tots som de Reus,
som gent de Reus
i triomfem per tot arreu”
tornada de la cançó ‘tots som
de reus’ d’ariel santamaria

El segle passat
la fecunditat de ﬁlls
il·lustres de la ciutat ja va
cridar l’atenció del ﬁlòsof
Francesc Pujols, que va dir
allò de: “Al nostre país hi
ha molta gent que, sense
ser de Reus, gairebé
ho semblen”

mai de nosaltres. Per a la Raquel, que ara viu a Madrid,
on manté una connexió reusenca amb Aida Folch, protagonista d’aquest Rar, Reus és l’olor de caramel que
desprèn la fàbrica Virginias i que envaeix bona part del
passeig Sunyer. També el Parc de Sant Jordi, el Central
Park de Reus, on una Raquel nena es va obrir el cap amb
la bici. El pulmó verd de Reus es divideix en parts ben
diferenciades i això fa que es pugui adaptar a les diverses
etapes de la vida dels seus usuaris. “De petita tenies el
vaixell pirata, de més gran jugaves a la part asfaltada de
la plaça amb la font, i d’adolescent l’ambient bucòlic dels
galls dindi i els ànecs propiciava els primers petons”. La
rutina teenager de la Raquel i les seves amigues consistia a fer la “putivuelta”, una versió tunejada del tomb de
ravals. Les integrants del grupet “s’arreglaven dubtosament” i quedaven a la cantonada del Campanaret per
donar voltes sense parar i veure a qui es trobaven. Ja de
més grans, les noies van començar a freqüentar els “carrers estratègics del voltant de la plaça Prim”, on a certes
hores tanquen persianes i passen coses.
En aquesta mateixa plaça, i davant l’estàtua eqüestre
del general Prim, hi ha el Teatre Fortuny. Marià Fortuny,
per cert, es va traslladar a Barcelona a peu, acompanyat
del seu avi. Un altre teatre emblemàtic de la ciutat és el
Bartrina, amb el qual Lluís Pasqual té un lligam especial
i on va estrenar la seva adaptació de Wit. Allà mateix, al
Centre de Lectura, va estudiar interpretació Aida Folch.
Per aquest escenari també hi ha passat Carles Francino,
actor intens, ﬁll del locutor del mateix nom, a qui a
l’equip de futbol de Cambrils encara recorden com un
excel·lent migcampista. No era el futbol, sinó el basquet,
el fort d’en Jordi Villacampa, un esport que va dominar a
ﬁnals dels vuitanta.
Conclusió: “Fot-li, que és de Reus!”
Què mengen aquests reusencs? ¿Són les famoses avellanes? Algun ingrat potser dirà que tots han hagut de marxar per triomfar, i que la seva brillantor és només una
reacció natural davant un panorama tan gris i immòbil.
Si fos així, llarga vida a la grisor de Reus, perquè potser
n’emanaran els genis del futur. r
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M. FORTUNY : GOUPILETCIE - E. BENACH : PERE TORDERA - L. PASQUAL : SCOTT CHASSEROT - C. FRANCINO: BEATRIZ VELASCO / EFE - R. CÓRCOLES : CRISTINA CALDERER - GAUDI : PABLO A.DEGLAIRE

Més reusencs il·lustres: el pintor i gravador Marià Fortuny, el polític Ernest Benach, el director teatral Lluís Pasqual,
el locutor Carles Francino, la il·lustradora Raquel Córcoles àlies ‘Moderna de Pueblo’ i Antoni Gaudí
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L. MILANS DEL BOSCH

J. MILANS DEL BOSCH

TANCS

A Morganton, a l’estat de Geòrgia (Estats Units), existeix
un poble consagrat
als tancs: el Tank
Town. Todd Liebross,
un col·leccionista de
vehicles militars, va
decidir crear un parc
temàtic on, pel mòdic
preu de 499 dòlars,
et deixen conduir
un tanc i esclafar
un cotxe. A la foto
de dalt, un dels
usuaris del parc a
punt de viure la seva
aventura militar.
Més informació a:
tanktownusa.com

ERIK S. LESSER/EFE

A. FOLCH

La bèstia
de la guerra
per Antonio José Navarro

FRANQUISTA DE MANUAL
Jaime Milans del Bosch (19151997), protagonista destacat del
23-F –va decretar l’estat d’excepció a la III Regió Militar, que ell
comandava, i va treure els tancs
als carrers de València–, era un
franquista prototípic. Fill i nét de
militars, va ser al setge de l’Alcázar de Toledo durant la Guerra
Civil, i el 1941 va formar part de
la División Azul, la unitat de voluntaris que va combatre al costat
dels nazis al setge de Leningrad.
Va ser expulsat de l’exèrcit, jutjat
pel fracassat cop d’estat del 1981
i sentenciat a 30 anys de presó.
Curiosament, tot just vuit anys
després, l’1 juliol de 1990, va ser
indultat i posat en llibertat.

“el motor d’un tanc és una arma tan bona com un
canó”, va dir Heinz Guderian (1888-1954), un general
alemany de la Wehrmacht i un dels principals artífexs
del concepte de guerra llampec (blitzkrieg), fonamentada en la gran mobilitat i potència de foc dels tancs
combinada amb l’acció de la infanteria, que, a bord de
vehicles blindats, escombrava el terreny d’artilleria antitancs i d’altres obstacles perquè els carros de combat
avancessin ràpid. Guderian, igual que el seu alter ego, el
brillant i irascible general nord-americà George Patton
(1885-1945) –que va millorar la comunicació per ràdio
entre tancs per coordinar els atacs–, va convertir les
antigues unitats de cavalleria en divisions cuirassades,
tropes de xoc. Les tàctiques de Guderian i Patton van
provar la seva actualitat a la Guerra de Corea (19501953), la Guerra dels Sis Dies (1967) i la Guerra del Golf
(1990-1991). Encara avui, tot i l’armament tecnològic, els
tancs són armes temudes i efectives.
La idea d’un carro de combat cuirassat és tan vella com
la guerra. Els egipcis i els hitites ja van forrar de ferro les
seves bigues (carros lleugers de dos cavalls), a més de
posar-los rodes massisses i resistents i parapets laterals.
Els romans, emmirallant-se en els cartaginesos, van utilitzar els elefants –coberts de metall en parts vitals, com
cap o potes– com si fossin tancs, per trencar formacions
d’infanteria i cavalleria. Però seria Leonardo da Vinci el
dissenyador del primer tanc, una mena de disc gegant
amb un blindatge fet de taules de fusta i una tripulació
de vuit homes que podien disparar els sis falconers (peces petites d’artilleria) situats sota la visera del vehicle.

Ulleres semblants
a les que portava Jaime
Milans de Bosch: són el model Roger H16K de la ﬁrma
Selecta i es poden adquirir
per 149 dòlars a eBay
[8]

La nissaga militar dels
Milans del Bosch passa per
Reus, que els ha dedicat un
carrer. Un membre de la
família, el Jaime, va treure
els tancs als carrers de
València durant el 23-F

Amb l’esclat de la Primera Guerra Mundial, però, el
tanc va fer-se realitat per la necessitat de disposar d’un
vehicle autopropulsat que pogués creuar trinxeres i
enderrocar ﬁlats, i impenetrable al foc de les metralladores. L’empresa de cotxes de luxe Rolls Royce va ser
l’encarregada de construir els primer tancs, anomenats vaixells de terra (landships), per la seva semblança
amb algunes embarcacions. La paraula tanc no era encara la denominació oﬁcial de l’invent: els treballadors
que els fabricaven, els mateixos que construïen contenidors d’aigua mòbils per a l’exèrcit anglès destacat a
Mesopotàmia, van ser els primers a utilitzar-la per raons
de seguretat, i el terme es va formalitzar a partir del desembre del 1915, com proven uns documents de l’exèrcit
britànic. Ràpidament, alemanys, francesos i, més tard,
nord-americans van desenvolupar els seus models, i van
abandonar per sempre la guerra de trinxeres. Tant és així
que la primera vegada que es van utilitzar tancs massivament durant un combat va ser a la Batalla de Cambrai, el
20 novembre del 1917, amb l’acció de 476 carros de combat. Res a veure amb la notorietat que el tanc va assolir
a la Segona Guerra Mundial, com demostra la Batalla
de Kursk (1943), la més gran confrontació directa entre
tancs de la història, amb 7.200 d’aquests ginys.
A conseqüència de la seva estètica monstruosa, barreja de tortuga gegant i drac que escup foc per la boca-canó, el tanc s’ha relacionat simbòlicament amb el pitjor
de la guerra. Al mateix temps, la seva reduïda tripulació
–cada tanc transporta quatre efectius: comandant, conductor/mecànic, artiller i carregador– és vista com un
microcosmos humà que adopta tota mena de postures
ètiques i pràctiques respecte a la guerra. Això queda palès en pel·lícules com The beast (Kevin Reynolds, 1988)
–en què un tanc de l’Exèrcit Roig es perd al desert durant la invasió de l’Afganistan– o Fury (David Ayer, 2014)
–una aspra reﬂexió sobre la guerra i les seves addiccions
protagonitzada per Brad Pitt. r

nº64
John John
Kennedy

ROSE HARTMAN / GETTY IMAGES

Mai va ser el seu nom familiar,
però el món l’ha conegut
com a John John. Cadell dels
Kennedy, va néixer famós i
inquilí de la Casa Blanca. La
seva imatge saludant el taüt
de JFK amb només tres anys
és una icona dels 60, i la seva
tràgica mort en accident d’avió
a Martha’s Vineyard el va
convertir en un mite. El Rar es
ﬁxarà en els hereus del poder
a la Catalunya d’avui, i teixirà
altres continguts al voltant
d’algunes de les dones de John
John: la model Cindy Crawford,
l’actriu Daryl Hannah, que ens
portarà a l’avinguda Madison
de Nova York, i la seva esposa
Carolyn Bessette, musa de la
moda minimalista dels 90.

rar
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‘EL ARTISTA Y LA MODELO’

NUDISME

El 2012 Aida Folch
var protagonitzar
‘El artista y la modelo’,
on interpretava una
sensual model que posava
despullada davant
la mirada d’un vell
artista francès

EL FONOLL DE LA
GRAN BRETANYA
Adornant aquesta doble
pàgina consagrada al naturisme, tres instantànies a càrrec
del fotògraf Dave King que
mostren com és la vida quotidiana a Spielplatz (comtat de
Hertfordshire), el poble nudista més famós d’Anglaterra.
Fundada el 1929 per Charles
Macaskie, aquesta petita i
plàcida vila de poc més de
50 habitants es va fer molt
coneguda fa un any arran de
l’estrena del documental The
naked village al canal More4.
El programa mostrava el dia
a dia d’aquest poble idíl·lic on
la roba no és benvinguda.

DAVID KING

A. FOLCH

A pèl

per Marc Serrano i Òssul

anar nu, “nuet, nuet”. Despullat. Com les bèsties. No
humanes, s’entén. En boles, en pilotes. De pèl a pèl, conill, amb el vestit d’Adam, entre altres opcions que recomana l’incombustible ﬁlòleg alcoià Eugeni S. Reig,
del butlletí de llengua InfoMigjorn. Calato, calatito, que
en diuen els meus estimats amics peruans. Tal com Déu
–Déu, no: ta mare– et va portar al món. Com la nostra
rara, Aida Folch, a El artista y la modelo, de Trueba,
Fernando. El meu esgrogueït diccionari de sinònims i
antònims de l’EGB –el de Santiago Pey per a Teide– en
dóna 18 de despullat i 11 de nu, que us estalviaré. Hi ha
tantes opcions per deﬁnir l’abstinència tèxtil com, segurament, motius per practicar-la. Això mateix deuen
pensar –segur– els nudistes que avui diumenge, de deu
a dues, es troben a la platja de la Musclera d’Arenys de
Mar, convocats per l’usuari Quimax via web del Club
Català de Naturisme. Què hi fan, sense banyador?
Nudisme i naturisme funcionen com a sinònims –i com
a tabú i eufemisme–, si bé, de fet, són una part i el tot: el
naturisme també és ecologisme, vegetarianisme, medicina natural... Nascut a Alemanya el penúltim tombant
de segle i associat, en principi, a l’anarquisme –i, ja llavors, a una indústria–, ens arriba a les beceroles del XX.
Italià criat a l’Uruguai, el seu gran promotor a casa nostra, el professor Nicolás Capo, recala a Barcelona als 20:
“Això sí que era naturisme totalment i absolutament”,
exclama el president del Club Català de Naturisme
(CCN), Quim Plana, i recorda que “hi havia tota una
sèrie de publicacions, clubs, colònies d’estil naturista”.
Superat el malson franquista, va caldre tornar a començar: “Amb la democràcia, l’escàndol públic va desaparèixer com a delicte”. Oriol Àvila, deixeble de Capo i ara
quasi nonagenari, va ser el primer president del CCN,
fundat el 1977. Quanta colla suma amb les altres dues
[10]

entitats nudistes principatines? “No arribem ni a 1.000
associats”. Ara bé: no hi estan, calculen, “més del 80%”
dels catalans que no gasten roba de bany.
Negar-se a vestir-se no està prohibit. Ni regulat. Quatre
municipis de l’estat espanyol (Platja d’Aro, Barcelona,
Cadis i Valladolid) han redactat ordenances antinudistes; als tres últims, ja no mana la dreta. El naturisme ha
perdut al Suprem les batalles barcelonina i platjarenca,
però no capitula: durà la guerra a Estrasburg quan hi
hagi sentència, també, per a les ciutats andalusa i castellana. Rebutja que se’l consideri “conjunt social conﬂictiu”. Amb les dites excepcions, no hi ha cap espai públic
on sigui obligatori anar vestit. Ni nu: la confusió prové
dels (ben recents) temps obscurs de tolerància hipòcrita: “Aquesta és la platja nudista”, diu Plana que els deien,
“que normalment és lluny, està amagada, no té serveis;
però és igual: així vosaltres sou en un paratge idíl·lic i almenys no feu nosa”. Ara els tèxtils han envaït aquests petits edens per fugir de la massiﬁcació. “Hem de mantenir
l’ocupació d’aquests espais”, demana, i admet que alguns
companys seus en voldrien l’exclusivitat.
A la web NuCat, que dinamitza la comunitat nudista
pàtria, un “mapa d’espais de tradició naturista” identiﬁca 54 de les més de 350 platges del Principat estricte, quatre càmpings (Relax-Nat, de Mont-ras, al Baix
Empordà; El Templo del Sol, a l’Hospitalet de l’Infant,
al Baix Camp; el valencià Sierra Natura, d’Énguera, a
la Canal de Navarrés, i el nord-català Mas de la Balma,
de Montboló, al Vallespir); el poble naturista (el Fonoll,
dins Passanant i Belltall, a la Conca de Barberà); quatre
zones de bany d’interior (el pantà de Darnius Boadella, a
l’Alt Empordà; el torrent de la Cabana, de Campdevànol,
al Ripollès; les fonts del Glorieta, entre Alcover i Montral, a l’Alt Camp, i el riu Siurana, on es practica sende-

DAVID KING

DAVID KING

L’ENIGMA ESPINETE
Per què l’Espinete, protagonista
de Barri Sèsam, anava sempre despullat però es posava pijama per
dormir? I quin estrany motiu feia
que l’ànec Donald dugués jaqueta
i barret però no pantalons? Potser
tots dos, el porc espí i l’ànec, eren
nudistes a mig fer? Són preguntes sense resposta que molts –si
mirem els resultats que dóna una
cerca ràpida per internet– s’han
formulat alguna vegada en un
moment d’avorriment, insomni
o buidor vital. El més mal parat
dels personatges infantils naturalistes és, però, Winnie the Pooh.
L’escassa indumentària (només
porta una samarreta vermella) de
l’ós li va valer una reprensió fa uns
mesos: l’alcalde de Tuszyn, una
petita localitat polonesa, va prohibir que una àrea infantil portés el
seu nom. El motiu? “El problema
és que aquest ós no du roba. Va mig
despullat i és totalment inapropiat”, va explicar l’alcalde. Un funcionari del consistori polonès va anar
més lluny: “No utilitza calçotets
perquè no té sexe. Probablement
és hermafrodita”.

risme nu per capbussar-se als gorgs de la Febró, al Baix
Camp), i les barcelonines piscines Picornell, amb horari
nudista. El mateix mapa adverteix, però, que, “segons la
legislació vigent”, practicar el nudisme “està permès en
qualsevol espai públic”, i hi encoratja.
El CCN en defensa el rerefons mental, ideològic: “Tu
et treus de sobre un complex o una instrucció o un coneixement o una manera d’actuar de diferents cultures
segons la qual hi ha unes parts del cos que no es poden
ensenyar”, diu el Quim. Segons l’entitat, els xocs per intolerància disminueixen i la normalització –la convivència– s’acosta. “El que pretenem és que la platja sigui un
espai lliure i que cadascú pugui estar-hi lliurement com
li sembli”. Quan arribi el dia en què “cadascú es (des)
vesteixi com bonament li plagui”, ja es podran dissoldre:

“L’ideal seria que no fes falta que hi hagués associacions
naturistes; o sigui, que això fos una cosa molt natural,
valgui la redundància, i molt acceptada a la societat,
i que els espais de bany fossin lliures, i que el nudista
fos una peça més de tot el mosaic que pugui haver-hi”.
El fet que encara hi ha molta feina a fer l’evidencien les
recents declaracions d’un alcalde popular. A mig escriure això, llegeixo un tuit de Núria Parlon, alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet: “El alcalde de Granada vive
en una peli de #alfredolanda”. Emoji “gest de xiscle poruc” –el de Munch– i enllaç d’El Mundo. “Las mujeres,
cuanto más desnudas, más elegantes”, va deixar anar, fa
pocs dies, José Torres Hurtado. Visionari. r
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CONTRA LA NUESA
No hi ha res més lleig i depriment que una cua de nudistes al
self-service del càmping. Ho deia
Oscar Tusquets en la presentació
del seu assaig Contra la desnudez
(Anagrama). ¿Un nu integral
és necessàriament suggeridor i
atractiu? ¿Com ha evolucionat
l’ideal de bellesa en funció de
les modes? Són algunes de les
preguntes que planteja aquest
voyeur de la història de l’art que
critica la nuesa com a anihiladora
de l’erotisme, i destaca la imperfecta representació artística
de determinades parts del cos,
com el penis ﬁns a l’arribada de
Robert Mapplethorpe.

A. FOLCH

AIDA O L’ARDOR

Fernando Trueba la va escollir
entre més de 3.000 nenes per
interpretar ‘El embrujo de
Shanghai’ i, amb només 14 anys,
Aida Folch va entrar al cinema per
la porta gran. Avui l’actriu reusenca
encadena projectes sense perdre
el seny. “No sóc aquí per fer-me
milionària sinó per ser conseqüent
amb la meva vocació”, avisa
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A

“no em fotografiïs els peus, que són molt lletjos”.
Els peus de l’Aida Folch no són pas lletjos però algú que
–com jo– considera que els peus són lletjos ja s’ha guanyat la meva simpatia de manera instantània. Som al pis
de Gràcia de la parella de l’Aida i ella està estirada al llit
de matrimoni mentre el fotògraf dispara sense parar.
Agafa i fulleja el llibre que té a la tauleta de nit, és d’Anne Wiazemsky, la protagonista d’Au hasard Balthasar
(1966), de Robert Bresson, i La chinoise (1967), de JeanLuc Godard. És un dels seus últims descobriments.
Observant els llibres que té escampats per la casa, veig
que compartim també el gust per la fascinant literatura de Jhumpa Lahiri. Va ser Fernando Trueba qui li va
recomanar que llegís Una terra estranya. “A ell li agrada
especialment el relat del pare i la ﬁlla, opina que se’n podria fer una pel·lícula”, m’explica.
Detecto també uns quants paquets de tabac d’embolicar
mig plens. “Fumes gaire?” “Sí, bastant”. A la sala d’estar
hi ha un projector i una pantalla. Punch-drunk love, Il
divo, El piano, packs de documentals d’Annie Leibovitz,
Chris Cunningham i Spike Jonze. També Shame i Under
the skin, manifestos a la bella sexualitat de Michael
Fassbender i Scarlett Johansson. Sento de tant en tant
les seves sonores riallades. Riu quan m’ofereix un got
d’aigua, quan miro el projector i dic “Ah, mira, un projector”, quan em poso sota el ventilador per vèncer la suor
i quan em miro de reüll el fotògraf. Li agafen tot sovint
atacs de riure. “Em passa molt i a vegades la gent es mosqueja amb mi”, precisa. “Que absurd mosquejar-se per
això, no?”, li responc. I vinga a riure. La veiem a Cites, ha
format part d’Incidencias –la nova de Corbacho i Cruz– i
ha començat a rodar la sèrie de Telecinco Sé quién eres. 
[13]

per Toni Vall
fotos per Mariano Herrera

A. FOLCH

AIDA O L’ARDOR

a la ciutat amb el tren –el borreguero, en deien llavors– i
el càsting ple de noies guapes i models i jo allà al mig vermella com un tomàquet i rodona com una baldufa.
Un càsting dur?
A.F. Relativament. El primer dia em van fer una foto i em
van enviar a casa. Després una frase, una rèplica. Tot força difús. I al ﬁnal no em van dir que em donaven el paper.
Només que no em posés morena perquè havia de fer el
paper d’una tísica. De cop vaig agafar el meu primer avió
i em vaig veure al mig d’un rodatge amb molt pressupost
on em donaven Nestea de préssec, que era el que a mi
més m’agradava.
El Nestea de préssec era fonamental, no?
A.F. Totalment. Durant el rodatge cada dia ens donaven
un full amb les ordres per als membres de l’equip i sempre hi havia alguna frase graciosa que havia dit algú. Un
dia hi van escriure “La vida no és igual sense el Nestea
de préssec”. Aida B. Folch. Encara el guardo, aquest full.
La B. és de Benítez.
A.F. Sí, el Fernando Trueba va considerar que Benítez
era molt lleig i que seria millor posar el meu segon
cognom: Folch.
Home, tampoc és tan lleig.
A.F. Li vaig preguntar al meu pare si li semblava bé i em
va dir que sí, que cap problema.

Tu sabies que series actriu?
A.F. Ho vaig saber quan tenia onze anys i de manera bastant inconscient.
Què va passar?
A.F. M’havia d’apuntar per nassos a una activitat extraescolar i vaig escollir bàsquet. Però em vaig trencar el
braç i em vaig haver d’apuntar a teatre. No volia perquè
era molt tímida però no hi va haver més remei.
I vas vèncer la timidesa?
A.F. Em va costar molt i vaig plorar molt però el professor em va insistir tant que ho vaig aconseguir. Vaig fer de
gata a Cats i a partir d’aquí ja vaig entendre que aquella
sensació d’estar dalt de l’escenari i tenir llibertat per ferho absolutament tot era la que volia tenir durant la resta
de la meva vida.
Poder ser altres persones?
A.F. Sí! I poder vèncer tot tipus de vergonyes. Era igual
que em tirés un pet o un rot, no era jo i per tant era lliure
de fer el que volgués. Una sensació bonica de viure quan
només tens deu o onze anys.
I als catorze la vida et va canviar del tot
per culpa d’una pel·li.
A.F. El embrujo de Shanghai, sí. Ho recordo tot molt estrany, molt a batzegades. Venir de Reus a Barcelona ja va
ser com un canvi de vida en si mateix. El viatge del poble
[ 14 ]

¿Un és molt jove perquè la vida li canviï
amb només catorze anys?
A.F. Mai s’és massa jove. Era el que jo volia i només m’ha
portat coses positives. La meva vida a Reus era bastant
més complicada que dintre d’un rodatge. Sempre dic que
el cine m’ha salvat la vida.
Complicada?
A.F. Sí, la meva infància va ser complicada. Sóc ﬁlla única i la meva mare té una malaltia mental. El cinema em
va permetre somiar, tenir una segona família, poder-me
expressar millor i entendre millor l’ésser humà. Tenir
una sensació nova d’il·lusió, de fantasia, d’oportunitats,
de progressar. De mil coses positives.
La fantasia potser és el més important.
A.F. Sempre m’ha agradat el cine, i l’art, i la bellesa. I
recordo que quan la meva mare em deia que m’ordenés
l’habitació jo muntava una espècie de representació
en la qual feia veure que era dependenta d’una botiga i
que anava oferint les peces de roba a clients imaginaris.
M’encantava! També hauria pogut ser professora, cantant o escriptora.
Dius que el cine et va salvar la vida. ¿Has vist alguna pellícula que també te l’hagi salvat?
A.F. ¿Una d’aquelles en què el cor et fa un salt?
Sí, exacte.

“La meva infància a Reus
va ser complicada. Sóc ﬁlla
única i la meva mare té una
malaltia mental. El cinema em
va permetre somiar, crear una
segona família, expressar-me
i entendre millor l’ésser humà.
Experimentar una sensació
nova d’il·lusió, de fantasia,
d’oportunitats, de progressar.
De mil coses positives”
aida folch

A. FOLCH

AIDA O L’ARDOR

LA ‘PLAYLIST’
D’AIDA FOLCH

1

‘Moi moi ’
Albin de la Simone

2

‘Le sud’
Nino Ferrer

3

‘Spiritual’
Charlie Haden i Pat Metheny

4

‘Goodbye, horses’
Q Lazzarus

5

‘Le plus beaux ’
François & The Atlas Mountains

6

‘Le vent nous portera’
Noir Désir

7

‘Wild life’
Wings

8

‘Time to pretend’
MGMT

En aquest reportatge, diferents
imatges d’Aida
Folch en la intimitat domèstica de la
casa del seu nòvio,
situada al barri
de Gràcia

9

‘Lullaby’
The Cure

10

‘This bitter earth’
Dinah Washington

11

‘Mrs. Cold’
Kings of Convenience

12

‘The funeral’
Band of Horses

13

‘Abducted’
The Cults

14

‘Atrévete’
Calle 13

15

‘I’m your man’
Leonard Cohen

16

‘Tornaràs a tremolar’
Mishima

17

‘ Que tinguem sort’
Lluis Llach

18

‘Te sigo soñando’
Depedro

19

‘Já sei namorar’
Tribalistas

20

‘Try a little tenderness’
Otis Redding
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“M’agraden les actrius reals,
naturals. Veus les tetes de pansa
de Kate Winslet a ‘The reader’,
que ja no són les mateixes que
a ‘Titanic’, i tens la certesa
que ella és de veritat, de carn
i ossos. Estic farta d’un determinat
‘star system’, de veure una actriu
que interpreta una mare coratge
amb els pits operats. No me la crec
i em treu de la pel·li”
aida folch

A. FOLCH

AIDA O L’ARDOR

“No sabem ﬁlmar cossos
ni escenes de sexe. Hi ha massa
pudor, sí, i no hi hauria de ser.
Per a mi un bon actor és un actor
vulnerable, que és pura generositat
i ho dóna tot d’ell mateix. El que
trobo fastigós és sexualitzar els
papers, fer que les actrius ensenyin
carn només per cert instint
comercial [...]. M’agradaria que
la meva carrera no tingués res a
veure amb si sóc guapa o no”
aida folch

DE QUÈ FA OLOR L’AIDA?
La ﬂaire que desprèn la pell
d’Aida Folch és una suau barreja de notes olfactives que
ens remeten a fruites com la
mandarina o la bresquilla i
a les ﬂors de l’iris i la vainilla. Aquesta aroma és la que
amaga el ﬂascó de Petits et
Mamans de Bvlgari, el perfum
de capçalera de l’actriu. “És el
que he utilitzat tota la meva
vida, no el canvio”.

A Aida Folch li
encanten els lliris
blancs i els jacints.
Sempre que pot, en
té a casa seva

A.F. Sí, m’ha passat, i sempre ha tingut molt a veure amb
el moment personal que estava vivint en aquell instant.
Per exemple, el primer cop que vaig veure Cap a rutes
salvatges em va impressionar moltíssim i vaig sortir plorant del cine. Després l’he tornat a veure i m’ha semblat
que no n’hi havia per tant. Recentment també m’ha passat amb Alabama Monroe o amb Redempció. Quan sents
que t’han tocat la ﬁbra és una experiència impagable i
no pots deixar de pensar-hi. Et fa créixer, t’aporta coneixement i et fa canviar punts de vista que et semblaven
inamovibles. Això és el que m’interessa del cinema i el
que jo vull fer.
Trueba és amic teu?
A.F. Molt. És bàsic. M’ho ha donat tot. És un amic i és la
meva família. Va conﬁar en mi cegament i em va canviar
la vida. Després d’El embrujo de Shanghai em va suggerir
que em formés més i així ho vaig fer. Vam perdre una
mica el contacte i un dia, quan sortia de l’escola d’art dramàtic de la Cristina Rota, em va trucar i em va preguntar
si parlava francès.
Ja tenia al cap ‘El artista y la modelo’.
A.F. Sí. Li vaig dir que no però de seguida me’n vaig anar a
viure uns mesos al sud de França per aprendre’n. És una
persona molt generosa amb la qual no tens mai la sensació d’estar treballant sinó d’estar amb una família fent el
que més t’agrada. Trobo que és important tenir mentors
a la vida, persones que et fan créixer.
La pel·lícula va trigar un temps a fer-se.
A.F. Quatre anys més tard! Em va donar el guió i el vaig
tenir unes setmanes sobre la taula sense obrir-lo perquè
em feia una por terrible. Em trucava cada dia i jo no li
agafava el telèfon! Al ﬁnal me’l vaig llegir i rellegir. La
preparació va ser llarga. Em vaig inspirar en la parla de
poble de Renée Zellweger a Cold mountain, en El petit
salvatge de Truffaut...
El propi cos devia ser un element cabdal a tenir en compte.
A.F. I tant. De seguida vaig tenir clar que el cos no m’havia d’importar. Em va costar acostumar-me al pèl corporal que m’havia de deixar. No me l’havia deixat créixer
mai! El artista y la modelo és una pel·li especial, no hi ha
cap dubte.
Mostres el teu cos durant molta estona. ¿Despullar-se no
hauria de ser una cosa natural per a qualsevol actor?
A.F. Jo crec que sí. Per a mi el cine és vida. A la vida ens
despullem cada dia i anem a cagar i tenim sexe. Per a mi
el cine és un retrat més o menys realista de la vida i el cos
humà en forma part. En una pel·lícula, l’Ewan McGregor
sortia despullat de l’aigua en una platja i va acabar fart
que li preguntessin si no li feia vergonya sortir amb el
pito tan encongit. No entenia que donéssim tanta importància al cos i relativitzéssim la gran quantitat de violència que ens empassem cada dia.
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Massa pudor encara?
A.F. No sabem ﬁlmar cossos ni escenes de sexe. Hi ha
massa pudor, sí, i no hi hauria de ser. Per a mi un bon
actor és un actor vulnerable, que és pura generositat i
ho dóna tot d’ell mateix. El que trobo fastigós és sexualitzar els papers, fer que les actrius ensenyin les tetes
només per instint comercial, perquè la gent vagi més al
cine. A vegades em sento malament perquè accepto que
em facin fotos sexis per promocionar l’última pel·lícula o
sèrie que he fet. I em trobo poc conseqüent. M’agradaria
que la meva carrera no tingués res a veure amb si sóc
guapa o no.
Què et va quedar de treballar amb dos actors tan bèsties
com Jean Rochefort i Claudia Cardinale?
A.F. No m’impressiono fàcilment. Crec que el millor és
ser natural amb tothom. El Jean no és una persona fàcil i me’l vaig haver de guanyar. Al Fernando no li agrada
que els actors assagin i per tant ens vam conèixer dos
dies abans de començar a rodar. Li vaig regalar una foto
meva, li deixava notes a l’hotel, l’animava... Quan en una
de les escenes de la pel·li em va veure menjant una sopa
com una animal, va anar cap al Fernando i el va felicitar
per haver-me escollit a mi.
I amb Cardinale?
A.F. És com una nena petita que em venia a veure, em
pessigava els pits i marxava corrents. Jo la perseguia i
li intentava treure el vestit. És com una nena, una nena
salvatge a qui li agrada molt passar-s’ho bé. Compartíem
els seus cigarrets Vogue mentre m’explicava les seves
aventures a Hollywood.
Has passat alguna mala ratxa com a actriu?
A.F. Sí, després d’El artista y la modelo, per exemple, no
vaig tenir gaire feina. Ara vaig millor, i he pogut rodar en
altres llengües i començo una sèrie a Madrid de protagonista. Sento que tinc sort i puc dir que no a coses que no
m’agraden gens.
Ho fas molt?
A.F. Quan crec que ho he de fer. A vegades vaig malament de diners i dic que no perquè el que m’han ofert no
m’aporta res. No sóc aquí per fer-me milionària sinó per
ser conseqüent amb la meva vocació. Si faig alguna cosa
que no m’aporta res ho passo malament.
Què és el millor d’interpretar altres vides?
A.F. Comprendre i estimar sempre el teu personatge i no
jutjar-lo. Et fa ser més tolerant, més comprensiu. Això et
fa entendre millor el món i la gent.
Actrius que t’agradin?
A.F. Per la sèrie que ara començo a rodar he investigat
sobre Jean Seberg. Es revelava contra les injustícies, defensava els drets dels negres, l’FBI la tenia amargada. Al
ﬁnal, va morir amb només quaranta anys perquè estava
amargada. Per a la sèrie he volgut canviar de look i posar-me el seu pentinat, amb el cabell curt. Hi ha altres
actrius que m’agraden. Carey Mulligan em ﬂipa, veig tot
el que fa. També Kate Winslet, Juliette Binoche, Mia
Wasikowska... Les ties reals, en general, les que són naturals. Veus les tetes de pansa de Kate Winslet a The reader, que ja no són les mateixes que a Titanic, i tens la
certesa que aquella actriu és de veritat, és una persona
de carn i ossos que té sentiments. Estic farta d’un determinat star system, de veure una actriu que interpreta
una mare coratge amb els pits operats. No me la crec i
em treu de la pel·li.
Hi vius bé a Madrid?
A.F. Sí, i tant. Hi visc per inèrcia perquè allà és on treballo
més. Com diu Corbière: “La meva pàtria és allà on jo la
planto”. No em sento ni d’un lloc ni d’un altre. M’adapto
molt bé allà on em truquen per anar a treballar. r

‘EL ARTISTA Y LA MODELO’

C. CARDINALE

‘IL GATTOPARDO’

COLLECTION CHRISTOPHEL/EFE

A. FOLCH

CLAUDIA, LA “NENA SALVATGE
Aida Folch va conèixer Claudia Cardinale
al rodatge d’El artista y la modelo i en
guarda un gran record: “És com una nena
salvatge a qui li agrada molt passar-s’ho
bé. Compartíem els seus cigarrets
Vogue i m’explicava les seves aventures
a Hollywood”. Icona de la bellesa mediterrània, com la mateixa Aida, Claudia
Cardinale va triomfar sobretot als anys
60, dècada en què va rodar ﬁlms amb
grans noms de la indústria com John
Wayne, Rock Hudson, Tony Curtis, Rita
Hayworth i David Niven. Però la diva és
recordada sobretot pel seu paper d’Angelica Sedara, l’hereva d’esplendorosa planta i polèmica estirp d’Il gattopardo.
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Tot es modiﬁca
i tot continua igual
hi ha frases que fan fortuna, com la que Giuseppe
Tomasi di Lampedusa posa als llavis d’un personatge de
la seva immortal novel·la, Il gattopardo: “Si volem que
tot continuï com és, cal que tot canviï”. Una sentència
que invita a mostrar-se escèptic davant la possibilitat
que el poder algun dia deixi d’estar en mans dels de sempre. Els aﬁcionats a repetir-la estan convençuts que hi
ha un pla secret, una mà oculta, una conspiració de vells
aristòcrates degenerats i nou-rics pervertits que decideix les coses importants. Vivim enganyats, ve a dir-nos
el setciències de saló.
Però fem una passa enrere. La frase com la trobem al
llibre expressa el desig d’algú que no vol perdre els seus
privilegis, que no vol que les coses canviïn, perquè la
conservació de l’statu quo el beneﬁcia; i la millor manera
d’aconseguir la conservació de les circumstàncies que li
permetran mantenir-se en la seva posició afavorida és
fer un munt de canvis, de manera que la gent, el poble, la
xusma, la massa, cregui que efectivament les coses estan
canviant, quan en realitat el que està passant és que tot
continua igual.
Per aquesta sentència passa una diferència fonamental
entre conservadors i progressistes. Qui vol el canvi no
està satisfet amb els principis vigents. Qui vol la permanència i fa veure que canvia les coses però en realitat les
deixa igual, està content amb la realitat tal com apareix.
En tots dos casos, les persones creen els seus judicis polítics a partir dels seus interessos. Uns defensen els seus
interessos de classe i menystenen els col·lectius. En canvi, els que desitgen el canvi tenen el prestigi de la igualtat
malgrat que sovint estan moguts pel ressentiment.

Aida Folch va coincidir
al rodatge d’‘El artista y
la modelo’ amb Claudia
Cardinale, la bella actriu
italiana que va protagonitzar
l’adaptació que Visconti
va fer el 1963 de la novel·la
‘Il gattopardo’, de Giuseppe
Tomasi di Lampedusa

Però els canvis no són bons en si mateixos. Depèn de
quins siguin, de què els mou. Podem promoure una relaxació normativa en el control del capital, perquè ens
interessa evadir impostos. En canvi, si demanem que els
càrrecs siguin revocables, que el polític sigui un més del
poble, aleshores parlem en nom de la majoria i podem
identiﬁcar la nostra veu amb el bé comú. Tots dos són
canvis, però són molt dispars. Uns volen mantenir privilegis; els altres, eliminar-los de soca-rel.
Il gattopardo és el cant de sirena de l’Antic Règim. Però
avui en terres sicilianes es consuma una nova transformació, i aquesta sembla que no serà pas aparent. Cap a
l’illa de Lampedusa s’adrecen dia sí dia també milers de
persones desesperades. Els caps d’estat defensen interessos nacionals i els europeus no saben cap on mirar.
La resistència al canvi es manifesta en les dèries xenòfobes i uns estereotips orientalistes que farien riure si
no fessin fàstic.
Els veritables canvis són els que pateixen les persones que abandonen casa seva a la recerca de seguretat.
Persones que arrisquen la vida per arribar a un territori on seran policialment gestionades i administrades.
Un cop arribades, però, prossegueix la seva odissea. Els
veiem als carrers més turístics de la ciutat, malvivint al
mercat negre, proveïts d’un grapat de pals de selﬁe que
proven de vendre als turistes perquè puguin practicar la
més narcisista de les activitats humanes, com feia la madrastra de la Blancaneu. Contemplant-se a si mateixos
en la freda pantalla, compartint els seus autoretrats amb
persones que no poden tocar, els ciutadans no veuen el
proïsme que els ven el braç per a les autofotos amb el
qual es corrompen l’ànima.
Diem, doncs, que les coses canvien i no canvien alhora.
Vivim en un món cada cop més interconnectat en què les
seguretats del passat es dilueixen com un glaçó a la platja. D’altra banda, però, la deshumanització perviu entre
nosaltres i es diria que tot plegat va tan malament com
sempre, si no pitjor.
Som dèbils i fal·libles i quan provem de canviar el món
errem i l’espatllem. Solem confondre el bé amb els nostres interessos. La maldat humana és immune als canvis.
Convé, doncs, conservar l’esperança que algun dia ja no
caldrà penedir-se d’haver conﬁat en les nostres limitades llums i capacitats. Una esperança vana, però no n’hi
ha d’altra. Això tampoc no canvia. r
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EL PRÍNCEP LANCASTER
Luchino Visconti, el cineasta
italià més aristocràtic, va trobar en el nord-americà Burt
Lancaster la millor encarnació
del príncep de Salina lampedusià,
tot i les reticències inicials cap
a una imposició dels productors
d’una estrella de Hollywood. El
director, que volia tenir el rus
Nikolai Txerkàssov, habitual
d’Eisenstein, o Laurence Olivier,
va exclamar quan es va suggerir
la possibilitat de Lancaster:
“Oh, no, un cowboy!” La relació
entre ells, però, va acabar sent
immillorable i van reincidir a
Conﬁdències. Pel·lícula predilecta
de Martin Scorsese i Palma d’Or
al Festival de Canes, Il gattopardo
és un majestuós fresc de la Itàlia
del Risorgimento. La ﬁ d’una era
retratada amb l’elegant bisturí
i l’estil gairebé operístic d’un
mestre que també ho va ser del
Neorealisme amb ﬁlms
com Bellíssima.

per Daniel Gamper

CURTMETRATGES

MAS SORRER

ANDREA FERRÉS CLAVERÍA

A. FOLCH

‘Amar’, ‘Diente por ojo’,
‘Soundtrack’ i ‘Astronautas’
són només alguns dels
curtmetratges que ha
interpretat Aida Folch.
El cinema en pot petit ha
tingut un aparador al festival
de Mas Sorrer, a punt per a la
desena, i última, edició

10 anys d’èxit
i fos a negre
‘CAFÉ PARA LLEVAR’
Un dels valors segurs que s’exhibiran al Mas Sorrer és Café para
llevar, de Patricia Font: el ﬁlm va
guanyar enguany el premi Goya
al millor curtmetratge de ﬁcció.
Interpretat per Alexandra Jiménez
i Daniel Grao, narra el retrobament casual entre una noia a punt
de casar-se i la seva parella anterior. El curt va néixer en un taller
de direcció de l’Escuela de Cine de
San Antonio de los Baños (Cuba), i
es va rodar en només dos dies, amb
un pressupost de 6.000 euros. Per
a la directora, la tasca més difícil de
tot el procés va ser, justament, trobar el ﬁnançament necessari per
portar-lo a terme. Finalment, la va
produir l’Escac, l’escola de cinema
on la directora es va graduar.
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un total de 31 curtmetratges provinents dels llocs
més diversos del planeta, representatius d’una gran varietat de gèneres, temàtiques i estils. És un resum possible del que, del 31 de juliol al 2 d’agost, oferirà la desena
edició del Festival Internacional de Curtmetratges Mas
Sorrer, un esdeveniment que ha sabut fer-se un lloc en
l’atapeïda oferta de festivals estiuencs, entre altres coses
perquè el seu lema, “veure cinema d’una altra manera”,
li ha conferit una personalitat única: projeccions a l’aire lliure en un espai màgicament il·luminat i envoltat
de camps de gira-sols, gandules en comptes de cadires i
un prestigi ja consolidat. Però atenció a tot el públic interessat, tant els espectadors ﬁdels, la majoria, com els
que se sentin atrets per la possibilitat d’obrir la mirada
a cinematograﬁes singulars: aquesta serà l’última oportunitat de gaudir-ne. La desena edició del festival impulsat en els seus orígens per Andrew Tarbet, Laia Marull i
Gerard Argemí serà també l’última de la seva curta però
sòlida història.

DAVID CAMPOS

L’ESTRELLA DE L’ESTIU
A part de curtmetratges, a la programació
cultural del Mas Sorrer també hi ha
música. O potser s’hauria de dir al revés.
Perquè la música, i en especial el jazz, forma
part de l’ADN d’un bar que cada any organitza un minifestival, l’Estrella de l’Estiu.
En aquesta edició, la cita engloba quatre
concerts al voltant d’un ﬁl conductor: fer de
caixa de ressonància a l’Empordà de les joves
veus de la música afroamericana. El primer
a desﬁlar per l’escenari envoltat de gira-sols
(amb un aforament de 420 localitats) va ser
José James (ahir), que va retre homenatge a
la gran Billie Holiday en el centenari del seu
naixement. Janine Johnson (24 de juliol),
amb un repàs de la història del soul i del jazz,
el Robert Glasper Trio (4 d’agost) i el veterà
intèrpret de jazz-soul Roy Ayers (9 d’agost)
completen la programació.

Tot va començar un dia de gener del 2005. Andrew
Tarbet acabava d’arribar a Barcelona, venia d’un ritme
frenètic de treball i trobava poques feines a la ciutat, així
que se les havia de buscar. “Era un dilluns i li vaig dir a
la Laia: aquest divendres rodarem un curt”. Laia Marull,
la seva dona, hi va estar d’acord i van fer 5º piso sin ascensor. Mentre pensava en la millor manera d’exhibir-lo
va aparèixer la possibilitat de fer-lo al Mas Sorrer, un
bar emblemàtic de Gualta (Baix Empordà) que porta el
Gerard Argemí, el millor amic de l’institut de la Laia. I
entre els tres es van associar per organitzar un festival
de curts, que de seguida va fer bona la denominació d’internacional gràcies als molts contactes de Tarbet en el
món audiovisual dels Estats Units i del Canadà. L’èxit va
sorprendre ﬁns i tot els mateixos organitzadors: “És la
cosa més inesperada de la meva vida, ha sigut espectacular”, explica Tarbet.
En cada edició, centenars de projectes han aspirat a
formar part de la selecció oﬁcial del festival. Enguany,
Tarbet n’ha visionat prop de 500 per triar els 31, de 15
països, que conformen el programa. “Al principi, els
curts ens arribaven per correu postal, en DVD. Tenia la
casa plena de piles. Ara és molt més fàcil, tot arriba per
internet, els visiones a través d’un enllaç”. La reducció
de l’impacte material dels projectes aspirants a ser projectats al Mas Sorrer ha aportat tranquil·litat domèstica a casa dels responsables del festival. Però després de
les primeres edicions, Laia Marull va decidir quedar al
marge de la direcció. “M’ajuda molt, però des de fora”,
assenyala l’actor.

Respecte a la decisió de posar-hi ﬁ, explica que ha sigut molt consensuada. “10 anys són molts anys per a un
festival sense suports com el nostre. Hem aconseguit
un nivell altíssim. No volem perdre la frescor. Jo m’he
trobat que cada vegada tinc més feina i m’és més difícil
ocupar-me’n. El Mas Sorrer potser també acabarà, el
Gerard s’ho està replantejant. I en anglès diem que totes
les coses bones tenen un ﬁnal”, raona.
“Crec que l’èxit del festival se sustenta en tres elements. En primer lloc, una selecció molt acurada dels
treballs que s’hi exhibeixen. A més, hi ha el fet d’haver
pogut comptar, des del començament, amb un jurat de
gent coneguda, que s’hi van apuntar gràcies a la Laia. La
tercera raó és el lloc. El Gerard és un mag, crea màgia
amb llums a la nit i sembla que estiguis en un espai diferent al que és Mas Sorrer de dia”, explica Tarbet.
Mentre el ﬁnal arriba, el director parla d’un festival
que encara és una realitat: “I m’ha permès fer amics,
que en realitat no conec, arreu del món”. Perquè, tot i la
seva manifesta sensibilitat respecte als treballs de factura catalana (enguany, sis dels triats són catalans) els
curtmetratges els arriben des de llocs tan dispars com la
Xina, Nova Zelanda, els Estats Units i el Canadà per descomptat, i també de tot Europa. Hi ha, però, una constant en molts dels treballs presentats: “Són obres d’art i,
a més, són l’expressió personal de la gent”, diu el director. En aquesta edició, els integrants del jurat són l’actor i director Julio Manrique, la muntadora Elena Ruiz i
l’actriu Elena Anaya. Hauran de valorar uns treballs que
componen “una oferta molt barrejada, perquè n’hi ha de
molt profunds i de més lleugers, còmics i fantàstics… El
públic, com cada any, també podrà dir-hi la seva i atorgar
el seu propi guardó. “Tenim uns espectadors molt ﬁdels
i molt rigorosos, ho demostren amb les pel·lícules que
premien”. Del 31 de juliol al 2 d’agost, tindran l’última
oportunitat per demostrar-ho. r
per Anna Ribera

[23]

CARÀCTER EMPORDANÈS
El Mas Sorrer, una antiga masia
restaurada però típicament empordanesa, és un dels epicentres
culturals del dinàmic estiu de la
comarca gràcies a l’empenta del seu
actual propietari, Gerard Argemí.
Va obrir les portes l’any 2002 i, des
d’aleshores, cada estiu hi passen
prop de 60.000 persones: cinèﬁls,
melòmans, parelles acabades de
formalitzar i els seus convidats o
amants de la bona cuina. La gastronomia és un dels punts forts de la
seva oferta, amb el Menjazz com a
epicentre. En aquest bistrot situat
a l’interior de la masia i decorat
amb l’estil d’una vella botiga de
queviures s’hi ofereixen especialitats autòctones i importades. Ous
ferrats amb els maridatges més
suggeridors (patates, sí, però també
espàrrecs, foie, pernil ibèric, oli de
tòfona), gambes de Palamós, peus
de porc, guatlles, pebrots de Rupià,
amanides ecològiques i de km 0,
peix de proximitat…

A. FOLCH

CURTMETRATGES

MAS SORRER

A. TARBET

Volta el món i torna
a la Barceloneta
la cambrera s’ha fet un petit embolic amb la comanda. Andrew Tarbet (Buffalo, Estats Units, 1971) ho
atribueix a algun problema amb el seu català. S’equivoca.
El català de l’Andrew és molt bo. La culpa és de la noia,
atrafegada amb les comandes de la terrassa de l’enèsim
bar de moda de la Barceloneta. En última instància, a
l’Andrew només se’l pot culpar d’haver escollit el lloc de
la cita. Però és que el barri més controvertidament turístic de la ciutat és el seu des de fa 10 anys: és el temps que
fa que aquest actor, ﬁll de nord-americana i canadenc,
viu a Barcelona. És també el temps d’un llarg viatge des
de la incertesa de si podria continuar dedicant-se a la
seva feina ﬁns a recuperar una agenda atapeïda de projectes de tota mida, gènere i mitjà. En aquests moments
té entre mans la direcció del Festival Internacional de
Curtmetratges Mas Sorrer, el seu paper a l’obra teatral La partida, de Patrick Marber, a les ordres de Julio
Manrique (en cartell ﬁns al 29 de juliol al Teatre Goya
de Barcelona), les gravacions de la sèrie La Riera a TV3,
i el càsting per a una superproducció nord-americana.
No, no té pessigolles a l’estómac per culpa de la prova.
Ja hi té experiència. La més recent li va reportar el paper d’Aaron, el germà gran del Moisès Christian Bale a
Exodus, de Ridley Scott.
L’Andrew tenia una sòlida carrera al Canadà quan
l’amor el va portar a fer un reset. Portava cinc anys de relació transoceànica amb l’actriu Laia Marull i s’imposava escurçar distàncies. Enrere hi va deixar “molta feina
molt ben pagada”, però també una incòmoda insatisfacció professional: sentia que no tenia el control sobre el
que feia. “Els primers anys aquí van ser molt durs, però
mai vaig tenir dubtes, sabia que havia pres la decisió
correcta”, recorda. Tarbet sap que quan un actor canvia
de ciutat ha de tenir un mínim de dos anys de paciència
abans de començar a situar-se professionalment. En el
seu cas, el temps es va doblar. “No parlava català ni castellà, imagina’t”, diu. TV3 va venir a rescatar-lo. També
en un doble sentit. Va ser la seva gran escola de català.
I li va donar l’oportunitat, via un dels personatges de la

per Belén Ginart
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Andrew Tarbet i la seva
companya, Laia Marull, van
ser els impulsors del festival
de curts de Mas Sorrer.
L’actor nord-americà s’ha fet
un habitual del teatre
(‘La partida’) i la televisió
(‘La Riera’) d’aquí

sèrie Inﬁdels, per mostrar les seves credencials a qui volgués tenir-les en compte. I des d’aleshores són molts els
que ho han fet, entre els quals destaca l’actor i director
Julio Manrique, amb un paper a l’obra Coses que dèiem
avui, de Neil LaBute. La partida és, de fet, la quarta collaboració entre Manrique i Tarbet, i l’Andrew pressent
que n’hi haurà moltes més, no necessàriament teatrals.
En els últims temps, l’actor ha recuperat projecció internacional amb Exodus. L’intèrpret, que es confessa
“molt tècnic”, va disfrutar a fons de l’experiència de rodatge: tres mesos entre Londres, Almeria i les Canàries
al costat de grans estrelles (a més de Bale, a la pel·lícula
hi participen Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Aaron
Paul, Ben Kingsley, John Turturro, María Valverde, Ben
Mendelsohn i una llista eterna entre personatges principals i extres). “Però quan rodes amb algú com Scott,
que porta 30 anys treballant amb els millors actors, no
hi ha espai per als egos”, diu Tarbet. L’últim mes i mig
de rodatge, l’actor el va passar al costat del director, ben
calladet i observant pels monitors tots els detalls de la
ﬁlmació. Fins i tot va poder fer suggeriments relatius al
ﬁnal per a la història. I el director et va escoltar? “Sí. És
algú molt atent a les propostes que considera interessants, vinguin d’on vinguin”.
Entre els somnis més vius de Tarbet hi ha el de dedicar-se a la direcció, i ser al costat de Scott li va permetre
aprendre molt sobre l’oﬁci. A més, des de sempre li ha
agradat escriure, i té diversos guions al calaix i algun projecte ben encarrilat, pendent només del ﬁnançament.
Home afortunat segons autoproclamació, només perd el
son per dedicar-lo a la feina. Tret d’això, ni les festes més
sonades al barri on viu poden fer que es desvetlli. “Hi estic molt acostumat. Fa temps que la Laia i jo vam fer un
canvi de xip perquè les incomoditats de la vida al barri
ens afectessin el mínim. La vida que té la Barceloneta és
a la vegada la part més negativa i la més positiva”. r

FRANCESC MELCION

Andrew Tarbet
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A. FOLCH

SÈRIES

‘CITES’
‘CI
CII T
CITES’

TV3 va estrenar
a l’abril ‘Cites’, una sèrie
coral que, protagonitzada
–entre molts d’altres– per
Aida Folch, gira al voltant
voltaant
de les històries d’un
grapat de parelles que
s’han conegut
conegut via internet

Sobre per què estic a
Tinder i com va anar
la primera cita
per lligar jo sempre havia tirat de mètodes tradicionals: que si en un bar, que si en un curs de cuina, que
si per Cap d’Any que tothom sol estar més receptiu, que
si “tinc un amic que fa molt per tu”, etc. I sense arribar a
ser una Mata Hari m’anava més o menys bé. Havia tingut
algun nòvio llarg, algun follamic, algun que començava
fort i al cap de dos mesos es desinﬂava com un globus de
ﬁnal de festa o ﬁns i tot algun que m’havia trencat el cor.
Però passaven els anys i les meves històries amoroses, que abans ﬂuïen sense escarrassar-m’hi gaire, cada
vegada estaven més espaiades en el temps. A més, d’un
dia per l’altre semblava que tots els tios decents estaven
agafats i que els pocs que quedaven lliures duien una
motxilla plena d’exnòvies que no havien oblidat i de trastorns que requerien urgentment un psicòleg. Cal dir que
aquesta època de sequera en què em podia passar mesos
sense sexe va coincidir amb la minva de la meva energia i
ganes de sortir de nit i amb l’augment dels estralls que la
festa causava en el meu cutis i el meu fetge. S’estava molt
millor a caseta amb un llibre o una sèrie menjant cereals
directament de la capsa. Només em faltava un gat malhumorat per ser una soltera de manual.
Entre una cosa i l’altra va anar passant el temps i em
vaig anar quedant a la meva zona de confort perquè,
no ens enganyem, arribada una edat i amb una sèrie de
fracassos per explicar, es fa feixuc tornar a començar i
et surt més a compte no fer gaires esforços i anar tirant
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amb laa teva gent de sempre, la teva feina i la teva vida
q
qu
asi plena.
p ena. I si algú
pl
g em preguntava pel tema, jo contesquasi
tava amb convenciment: “Ara em ve de gust un temps estar sola
d’aquesta
contundència
l i estar per mi”.
i” I davant
d
d’
dè i
ningú no gosava replicar, tot i que segur que més d’un
sospitava la veritat: que estava desesperada.
Al meu voltant només hi havia parelles felices, embarassos i casaments de somni, protagonitzats per amics
i coneguts que em refregaven la seva joia mentre jo
aguantava més o menys bé el tipus. Ara bé, el cop més
dur d’assimilar era quan alguna soltera de bandera, companya de tantes nits de batalles, pescava un bon jan i desapareixia del mapa. Això sí que era difícil de superar.
Per això, fa una setmana, coincidint amb la meva sang
alterada per l’onada de calor, vaig agafar el toro per les
banyes i vaig decidir buscar la meva mitja taronja a través d’una pàgina per conèixer gent. Per lligar, vaja, jo
que sempre havia pensat que aquestes coses eren per a
perdedors o per a lletjos. Entre totes les pàgines i aplis
per trobar nòvio, la meva amiga experta en relacions
2.0 –tots en tenim una– em va dir que la que es portava
ara és el Tinder. D’acord, si ella ho diu. Així que des de fa
set dies ja el tinc instal·lat al mòbil i, tot i que al principi
m’he aclaparat entre tant home disponible, m’ha costat
molt poc enganxar-m’hi. S’ha obert un nou món davant
meu; mai abans no havia sigut tan fàcil conèixer algú.

per Marisol Casserres
il·lustració per Juliet Pomés Leiz

A Tinder hi ha de tot. És un catàleg immens d’homes
de totes les edats, fesomies i tribus urbanes. L’aplicació
consisteix a anar passant fotos d’homes i clicar un cor
verd si t’agrada o una creu vermella si no és el cas. I així
pots passar-te un matí mentre ets a la cua del súper, al
metro o a l’el·líptica del gimnàs. Molt més senzill i barat
que anar de copes, sens dubte.
Val a dir que no sóc garrepa amb els meus cors verds i
que només descarto els poc agraciats i els que tenen fotos sospitoses com ara alguns que surten massa de lluny,
agafats a una noia amb actitud amorosa o amb accessoris que els tapen mitja cara. Amb aquesta generositat
només és qüestió de temps començar a tenir cites a dojo.
La primera arriba ràpid. Es diu Marc, té trenta-set
anys i el Tinder m’indica que tenim el comercial de la
meva feina d’amic en comú i que compartim dos gustos:
Moritz i Breaking bad. Perfecte, ja sabrem de què parlar.
Després d’un parell de dies amb “q tal?”, “x on vius?”,
“ets de bcn?”, “d q treballes?”, duc a terme els consells de
l’experta, que diu que s’ha de quedar ràpid i no eternitzar-se xatejant amb foteses, i li proposo que ens veiem.
Ell encantat i decidim trobar-nos pel centre: “coneixes el Calders?” (mira, un modernet barceloní), “sí, sí,
quedem a les dotze demà per fer un vermut?”, “un vermut només? em vols engegar ràpid, eh? hehehe” (odio el
hehehe), “és que després he de treballar” (mentida).
L’endemà em fa tanta mandra quedar que estic a punt
d’anul·lar-ho. Però em recordo a mi mateixa que he de
sortir de la zona de confort si no em vull quedar per vestir sants i m’obligo a preparar-me per a la cita. No sé què
t’has de posar per a una cita a cegues. Si vaig molt provocativa semblarà que vull anar al llit de seguida però tampoc no vull semblar una monja, al cap i a la ﬁ ens hem
conegut al Tinder, no en un club de lectura.
Quan arribo ja és allà palplantat esperant-me. Ens
reconeixem de lluny i mentre m’hi acosto no sé si saludar-lo amb la mà, somriure o cridar alguna cosa. Opto
per fer veure que busco alguna cosa al bolso. Quan el tinc
davant diem els nostres noms entre rialletes nervioses
i ens fem dos petons. “Perdona, que he arribat un pèl
tard”, “No, si acabo d’arribar”, “Quina calor avui, no?”,
“Què, seiem?”
Hem d’esperar una mica que acabi de buidar-se una
taula. Continuem dient coses inconnexes i buides per
trencar el gel mentre ens examinem l’un a l’altre. Se’l veu
més prim que a les fotos i és més baixet del que m’havia dit. Quins ulls tan macos, quants anys deia al Tinder
que tenia?

“Avui dia és
molt normal
tenir cites per
internet”
a. folch

Per ﬁ podem seure i quan arriba el cambrer demano
un cafè amb llet i ell una canya. Mala sincronització.
“És que no he esmorzat encara”, “No?! Molta festa ahir
o què?” Ja em cansa aquesta conversa absurda però no
sé en quin moment s’ha de començar a parlar de coses
menys trivials. Per sort sembla que ell està més bregat en
el tema de les cites a cegues i de sobte em diu “Així que
periodista, no?” i a partir d’aquí comença un intercanvi
de preguntes i respostes per elaborar una mena de ﬁtxa
tècnica de l’altre.
“Sóc del Vendrell però fa anys que visc a Barcelona”,
“Sóc comptable”, “Vaig venir per estudiar la carrera i
m’hi vaig quedar”, “Som cinc germans”, “L’estiu passat
vaig estar al Perú”, “Sí, dues noies i tres nois”, “Estudio
alemany a l’Escola Oﬁcial”, “Sóc animalista i vegetarià,
però menjo peix”, “Treballo al 22@”, “Del Poble-sec de
tota la vida”...
És simpàtic. M’agrada molt el clotet que se li fa a la galta
dreta quan riu i les seves mans, que són grosses i fortes.
En canvi, hi ha alguna cosa en la seva mirada que m’incomoda. Em mira molt intensament, com si li interessés
molt el que li explico. Què deu pensar ell de mi? Em noto
una mica nerviosa i accelerada i això fa que suï més del
compte. Adonar-me’n no m’ajuda i en lloc de calmar-me
suo una miqueta més.
No entrem en gaires detalls de res, ni toquem temes
que puguin aixecar polèmica com exparelles, política
o religió. Quan ell va al lavabo faig balanç de com està
anant la cita i diria que bé però tampoc és per tirar coets.
Penso que si aquesta mateixa cita l’hagués tinguda en un
bar amb algú que acabés de conèixer sense l’ajut d’una
aplicació del mòbil tindria una sensació molt més triomfant. En el fons, sóc una romàntica.
Quan torna em pregunta que si vull que demanem alguna cosa per picar. Responc que per mi no, que ja dinaré
a casa. “Ah, però no treballaves?”, “Sí, sí, però més tard”.
Suo una mica més i crec que se’m nota la mentida. Això
ens fa estar una mica tensos o almenys m’ho sembla a mi.
No sabem què més dir-nos però no m’atreveixo a proposar de marxar perquè no quedi com que vull anarme’n abans d’hora. Per ﬁ ell, que és molt més resolutiu,
deixa anar un “Què, anem tirant, no?” i responc un “Sí sí”
que em queda una mica ansiós. “Vas cap al metro?” “No,
no, he vingut amb moto”. “Doncs res, un plaer”. “Dos
petons, no?” “Vinga, a reveure!” “Adéu, Marc, ja ens anirem veient!”
Ja anirem veient?!? Per què he dit això? Quina frase tan
absurda per acomiadar-se d’algú. Ell ha dit “A reveure”,
això és que em vol tornar a veure? Ho dubto. Mentre
marxo a pas lent em giro amb l’esperança de trobar-me
amb la seva mirada com a les pel·lícules, però ell ja ha
girat la cantonada. Pujo a la moto amb una gran sensació de fracàs tot i que no ha anat tan malament. Arribo a
casa, m’estiro al sofà, poso l’aire condicionat a tot drap i
trec el mòbil. Obro el Tinder i continuo buscant. r
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DICAPRIO,
TAMBÉ A TINDER
Almenys això assegurava a
l’abril OK!, una de les bíblies
roses del món editorial. “Leo
ha confessat que ha estat
utilitzant l’aplicació per
aconseguir cites sota el nom
de Leonard. Tot i que diu
que encara no n’ha concertat
cap, està obsessionat a veure
les noies que hi apareixen
i saber qui hi pot trobar. A
més, assegura que en realitat
hi ha moltes celebrities que
utilitzen Tinder només per
divertir-se!”, explicava a la
revista una font suposadament propera a l’actor. La
notícia va sorprendre molt
perquè Leo DiCaprio no és
precisament maldestre a l’hora de trobar parella. La nòmina de nòvies supermodels
de l’actor és llarga i hi ﬁguren
noms com Gisele Bündchen,
Eva Herzigova, Bar Refaeli,
Tony Garrn i Kelly Rohrbach
(la més recent). L’humorista
Tina Fey va resumir l’èxit de
DiCaprio amb dones espectaculars quan va donar pas a
l’actor durant els Globus d’Or
del 2014: “Ara, com faria la
vagina d’una supermodel, donem-li una calorosa benvinguda a Leonardo Di Caprio!”

A. FOLCH

SÈRIES

‘SÉ QUIÉN ERES’

AMNÈSIA

Amnèsia
el primer petó. aquell bany a la platja amb els
amics a la claror de la lluna. La primera paraula del nostre ﬁll. La vida és plena de records, moments màgics, a
vegades també tràgics, que ens recorden d’on venim i
ens ajuden a entendre on som –i qui som–. Durant molt
de temps es va pensar que la memòria residia en un lloc
concret del cervell, atès que traumatismes que afecten
determinades zones poden provocar amnèsia. Ara sabem, però, que qualsevol record es basa en l’activació
coordinada de xarxes neurals que es distribueixen per
moltes àrees, incloses les que generen els pensaments
racionals i les respostes emocionals, i que impliquen tant
mecanismes conscients com també preconscients. N’hi
ha algunes, però, com l’anomenat hipocamp –perquè la
seva forma s’assembla a la d’un cavallet de mar–, que
gestionen de manera activa la formació de nous records
i l’accés conscient als que ja tenim. De manera general,
totes les nostres vivències s’emmagatzemen inicialment
en la memòria temporal del cervell, i només aquelles
que són percebudes com a especialment importants,
especialment però no únicament amb criteris emocionals, es consoliden i passen a formar part dels records.
¿Imagineu què pot arribar a signiﬁcar el fet d’oblidar la
nostra vida passada o de ser incapaços de consolidar cap
nou record a partir d’un moment determinat? Això és,
ras i curt, l’amnèsia.
L’amnèsia, com la memòria, és un fenomen molt complex, i l’estudi de pacients afectats d’amnèsia ha sigut,
ﬁns fa poc, una de les principals fonts de coneixement
sobre la memòria humana. Acostuma a ser conseqüència de traumatismes que afecten regions concretes del
cervell, especialment del lòbul temporal medial –que
inclou l’hipocamp–, d’algunes malalties i també de traumes psicològics, com per exemple en els casos d’amnè-

per David Bueno i Torrens,
professor i investigador de
genètica i divulgador cientíﬁc

hipocamp

Aquest estiu Aida Folch
està immersa en el
rodatge de ‘Sé quién
eres’, una nova sèrie de
televisió que explica
la misteriosa història
d’un advocat que pateix
amnèsia després d’un
accident de trànsit

sia infantil en què els pacients no poden recordar res
d’aquesta etapa de la seva vida; i pot ser permanent o
temporal, com la causada per alguns anestèsics i determinades drogues hipnòtiques. També pot afectar tots
els records des d’una determinada data (amnèsia retrògrada) o bé pot causar la impossibilitat de generar nous
records a partir d’un moment donat (amnèsia anterògrada) sense que s’oblidin els anteriors; o ser simultàniament anterògrada i retrògrada.
Explicat així pot semblar raonablement senzill, però no
ho és tant. Per exemple, s’han fet estudis amb pacients
afectats d’amnèsia anterògrada que són incapaços de recordar les normes d’un joc de taula però que, tanmateix,
si se’ls hi tornen a ensenyar cada cop que hi juguen ho
fan millor, sense que en siguin conscients. Dit d’una altra manera, ﬁns i tot en alguns casos d’amnèsies molt severes, les funcions preconscients del cervell continuen
emmagatzemant dades a la memòria, però no les poden
recuperar de manera voluntària. La memòria declarativa, que és aquella que pot ser evocada conscientment, es
perd, però no la procedimental. La situació és similar en
l’amnèsia retrògrada; les persones afectades obliden les
seves vivències, però no com parlar, caminar o conduir
–però sí les normes de conducció–. Actualment no hi
ha cap tractament per a l’amnèsia, però algunes teràpies cognitives poden ajudar a recuperar fragments de la
memòria perduda.
Un cas diferent, però possiblement també relacionat
amb traumes, seria el de l’amnèsia col·lectiva, quan tot
un poble o bona part no pot, no vol o no li deixen recordar la seva història col·lectiva. Seria la desmemòria de
la qual ens parla Raimon en una de les seves poètiques
cançons: “Qui ens rescabalarà d’aquests anys de desinformació i desmemòria”. L’existència de paral·lelismes
ho fa molt suggeridor. r
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EL PACIENT H.M.
Res a veure amb la famosa
marca de roba low cost sueca.
En neuropsicologia, les sigles
H.M. remeten immediatament al seu pacient més cèlebre, el nord-americà Henry
Gustav Molaison (1926-2008):
els metges hi van recórrer
per protegir la privacitat del
malalt. L’amnèsia retrògrada que patia el Henry va ser
objecte d’estudi exhaustiu i
va servir per desenvolupar
teories explicatives sobre l’associació entre funció cerebral
i memòria. Actualment, el
cervell de H.M. es conserva a
la Universitat de San Diego,
on ha sigut dividit en diferents
seccions histològiques.

OBLIT
CINEMATOGRÀFIC
El setè art sent fascinació
per les històries d’amnèsia.
Des del thriller psicològic
Memento (2000) ﬁns a La
vie d’une autre (2012), amb
Juliette Binoche en el paper
d’una dona casada de 40
anys que no recorda el que
ha viscut durant els últims
15, passant per A propòsit del
Henry (1991), en què el Henry
(Harrison Ford) es despertava
d’un tiroteig sense memòria
però amb millors sentiments.
En l’última edició de Canes,
el director iranià Barbet
Schroeder va presentar un
ﬁlm titulat Amnesia: però aquí
la paraula no feia referència
a la malaltia sinó a la famosa
discoteca eivissenca.

English version
der, driver/mechanic, gunner and loader – is seen
as a human microcosm that takes on all kinds
of ethical and practical attitudes towards war.
This is recreated perfectly in ﬁlms such as The
Beast (Kevin Reynolds, 1988) –a Red Army tank
gets lost during the invasion of Afghanistan– or
Fury (David Ayer, 2014) – a bleak reﬂection on
war and its addictions starring Brad Pitt. — By
Antonio José Navarro

12
Aida or ardour

8
The Beast of War “The engine of the Panzer
is a weapon just as the main-gun”, said Heinz
Guderian (1888-1954), the German general of
the Wehrmacht and one of the founders of the
Blitzkrieg (lightning war) theory, based on a
combination of the tank’s great mobility and ﬁring strength, and infantry, who, aboard these
bullet-proof vehicles, cleared the terrain of anti-tank artillery and other obstacles, allowing
combat vehicles to advance quickly. Guderian,
much like his alter ego, the brilliant and irascible
North American general George Patton (18851945) – who invented radio communication
between tanks to coordinate attacks – converted
the old cavalry units into armoured divisions
or shock troops. Guderain and Patton’s tactics
proved their innovativeness in the Korean War
(1950-1953), the Six-Day War (1967) and the Gulf
War (1990-1991). Even today, despite technological weapons, tanks are feared, effective weapons.
The idea of an armoured combat vehicle is
as old as war. The Egyptians and Hittites lined
their two-horse chariots with steel and equipped
them with solid, resistant wheels and side parapets. The Romans, like the Carthaginians, used
elephants – covering vital parts, like the head
and feet with metal – as if they were tanks, to
break infantry and cavalry formations. But it was
Leonardo Da Vinci who designed the ﬁrst “tank”,
a sort of giant disk with an armour-plate made of
wooden planks, it could hold eight crew that ﬁred
six small weapons.
With the outbreak of the First World War,
however, the tank became a reality due to the demand for self-propelled vehicles that could cross
trenches and destroy barbed wire, and which
were also impervious to machine guns. The luxury car manufacturer Rolls Royce was chosen
to build the ﬁrst tanks called “Landships” due to
their resemblance to sea vessels. The word “tank”
wasn’t even the invention’s official name: the
workers who manufactured them, the same ones
that built mobile water containers for the British
army in Mesopotamia, were the ﬁrst to use it for
security reasons, and the term was made official in December 1915, according to British Army
documents. Soon after, the Germans, French and
later on the Americans, developed their own models, leaving trench warfare behind forever. So
many in fact, that the ﬁrst time they used tanks
en masse during the Battle of Cambrai on the
20th November 1917, they used 476 armoured
combat vehicles. The tank gained greater notoriety during the Second World War, especially at
the Battle of Kursk (1953), the biggest direct confrontation between tanks in history where 7200
of these machines were used.
As a consequence of its monstrous appearance
-a cross between a giant tortoise and a dragon
blowing ﬁre through its mouth/cannon- the tank
has been symbolically linked to being the worst
weapon of war. At the same time, its reduced
crew – each tank can carry four people: comman-

“Please don’t photograph
my feet, they’re so ugly!” Aida Folch’s feet aren’t
ugly at all. But someone who, like me, thinks feet
are ugly wins my heart instantly. We’re in Aida’s
partner’s ﬂat in Gràcia and she’s lying on their
bed whilst the photographer takes pictures nonstop. She picks up a book on the bedside table
and leafs through it. It’s by Anne Wiazemsky, the
main character in Au Asard Balthasar (1966) by
Robert Bresson and La Chinoise (1967) by JeanLuc Godard. It’s one of her latest discoveries.
Eyeing some of the books she has around the
house I can see that we also share an interest
in Jhumpa Lahiri’s fascinating literature. It was
Fernando Trueba who recommended she read
Unaccustomed Earth. “He especially likes the
story about a father and daughter and thinks it
could be made into a ﬁlm,” she explains.

I can also see a few half-empty packs of roll-up
tobacco. “Do you smoke a lot?” “Yes, quite a bit”.
In the living room there’s a projector and a screen. Punch Drunk Love, Il Divo, Annie Leibovitz,
Chris Cunningham and Spike Jonze box sets.
Shame and Under The Skin, testaments to the sexual attractiveness of Fassbender and Johansson.
Every now an again I can hear her loud giggling.
She laughs when she offers me a glass of water,
when I look at the projector and say “Ah, look,
a projector”, when I stand in front of the fan to
avoid sweating and when I look out at the photographer from the corner of my eye. She often has
outbursts of laughter. “I do it a lot and sometimes
people get angry with me”, she says. “It’s a bit odd
getting angry over that”, I respond. She laughs
again. We saw her in Cites (Dates), and she’s just
ﬁnished ﬁlming Incidencias (Incidences) – new
ﬁlm by Corbacho and Cruz– and she’s just started ﬁlming a new series for Telecinco called Sé
quien eres (I Know Who You Are).
Did you know you would become an actress?
A.F. I knew from the age of eleven and quite unconsciously.
What happened?
A.F. I had to sign up for an extra-curricular activity and I chose basketball. But I broke my arm
and had to sign up for drama instead. I didn’t
want to because I was really shy but I had no
choice.
Did you get over your shyness?
A.F. It took me a long time and I cried a lot but
the teacher insisted I get over it. I played a cat in
Cats and after that I understood that the feeling
of being up on a stage and having the freedom to
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do whatever I wanted was what I wanted for the
rest of my life.
Being able to be other people?
A.F. Yes! And get over all kinds of embarrassment. It didn’t matter if I farted or burped, it
wasn’t me so I was free to do whatever I wanted.
It’s a great way to live when you’re only ten or eleven years old.
And when you were fourteen years old your life
changed forever thanks to a ﬁlm.
A.F. El embrujo de Shanghai (The Shanghai
Spell), yes. It was a very strange process, in ﬁts
and starts. Moving to Barcelona from Reus was
a huge change in itself. The journey from the village to the city by train – the sheep-carrier as we
called it back then – and the audition full of beautiful girls and models, and there I was, looking
chubby and red like a tomato.
Was it a tough audition?
A.F. Relatively so. The ﬁrst day they took a picture of me and sent me home. Then I had to read a
sentence, a statement. It was all rather diffused.
And in the end they didn’t even tell me if I had
the job. The only thing they said was don’t get a
suntan because I was going to play someone with
tuberculosis. And then suddenly I found myself
in the middle of high-budget shoot being offered
peach Nestea because that was what I liked to
drink.
The peach Nestea was essential, wasn’t it?
A.F. Totally. Every day during ﬁlming, we were
handed a sheet of paper with the order of the day
on it and there was always a funny phrase that
someone had said written on it. One day they
had written: “Life is not the same without peach
Nestea, Aida B. Folch”. I still have that sheet of
paper.
The B is for Benítez.
A.F. Fernando Trueba thought that Benítez was
too ugly so I use my second surname instead:
Folch.
It’s not that bad.
A.F. I asked my dad if he minded and he didn’t, so
no problem.
Fourteen is very young for a change of life,
don’t you think?
A.F. You’re never too young. It was what I wanted and it has only brought me positive things.
My life in Reus was a lot more complicated than
being on a ﬁlm set. I always say that cinema saved
my life.
Complicated?
A.F. Yes, my childhood was complicated. I’m
an only child and my mum has a mental illness. Cinema made me smile again, it gave me a
second family, it allowed me to express myself
and understand human beings better. I was able
to have new dreams, fantasies and opportunities:
to progress. A thousand positive things.
You say that cinema saved your life. Are there any
ﬁlms you’ve seen that have also saved it?
A.F. One of those heart-wrenching ﬁlms?
Yes, exactly.
A.F. Yes, a few, and usually when I was going
through personal issues. For example, the ﬁrst
time I watched Into the Wild it made a deep impression on me and I cried when I left the cinema. Then I watched it again and it didn’t seem
like such a big deal. Recently the same thing
happened with The Broken Circle Breakdown
and Redemption. When a ﬁlm really strikes a
chord, the feeling is priceless and you can’t stop
thinking about it. It makes you grow, it gives
you knowledge and it makes you see things differently, things that seemed unchangeable. This
is what I ﬁnd interesting about cinema and it’s
what I want to do.
Is Trueba a good friend?
A.F. Very. He’s vital. He’s given me everything.

He’s my friend and family. He blindly believed in
me and he changed my life. After The Shanghai
Spell he suggested I train more and that’s what I
did. We lost contact after that and then one day,
as I was leaving Cristina Rota’s drama school he
called me and asked me if I spoke French.
He was already thinking about making The
Artist and the Model.
A.F. Yes. I told him no but as soon as I could I
would go to the south of France for a few months to learn. He’s such a generous person and it
doesn’t feel like work, he makes me feel like part
of a family, doing what I love the most. I think it’s
important to have mentors in your life.
The ﬁlm took a while to make.
A.F. Four years later! When he gave me the
script I didn’t open it for weeks because I was so
scared. He called me every day and I kept ignoring his calls! In the end I read it, and re-read it.
The preparation was really long.
Your body was an important element to take into
consideration.
A.F. Indeed. I soon realised that I would have to
just not be bothered by it. It took a while to get
used to having body hair. I’d never let it grow out
before! The Artist and the Model is a very special
ﬁlm, there’s no doubt about it.
You’re naked in it for a long time. Getting naked
can’t be an easy task for all actors?
A.F. I think so. For me cinema is life. In life we get
naked every day, and we shit, and we have sex.
Cinema is a more or less realistic portrayal of life
and the human body is a part of it.
Are we still too prudish?
A.F. We don’t know how to ﬁlm bodies or sex
scenes. We’re too prudish, yes, and it shouldn’t
be that way. For me, a good actor is a vulnerable one, pure generosity, someone who gives it
all. What I ﬁnd disgusting is the sexualisation
of women, making actresses show their tits for
purely commercial gain, so that people will go
to the cinema more often. Sometimes I feel bad
because I’ve done a sexy photo-shoot to promote
the latest ﬁlm or series I’ve made. I’m not very
coherent. I don’t want my career to be based on
whether I’m pretty or not.
Have you gone through a dry spell as an actress?
A.F. Yes, after The Artist and the Model, for example, I didn’t have much work. Things are better
now and I’ve been able to shoot in different languages. I’m starting a new series in Madrid in
which I play the main character. I feel very lucky
and I’m able to turn down things I don’t like.
Do you do that a lot?
A.F. When I feel I have to. Sometimes I need the
money but I turn it down anyway because I know
I’ll get nothing out of it. I’m not in it to become a
millionaire but rather to be consistent in my vocation. If I do something that’s not worthwhile I
have a hard time.
What’s the best thing about acting
out other people’s lives?
A.F. Understanding and loving your characters
and not judging them. You become more tolerant and sympathetic. It makes you understand
the world and people better.
Do you like living in Madrid?
A.F. Yes, a lot. I live there out of inertia really, as
that’s where I get more work. Like Corbière once
said: “My homeland is where I plant it”. I don’t
feel like I’m from a particular place. — by Toni
Vall
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Around the world and back to La
Barceloneta The waitress has got the order mixed up. Andrew Tarbet (Buffalo, USA,
1971) chalks it up to a problem with his Catalan.
He makes mistakes. Andrew’s Catalan is very
good. It’s the waitress’ fault, overwhelmed with
orders at the newest and trendiest bar in La
Barceloneta. He can only be accused of choosing

the wrong venue in this controversially touristy
neighbourhood, which has been his home for the
last 10 years, the length of time this CanadianAmerican actor has lived in Barcelona. The same
length of time as the long precarious journey
during which he wasn’t sure if he could carry
on working as an actor until ﬁnally achieving a
jam-packed schedule full of projects of all sizes,
genres and art forms. Right now he’s directing
the international short ﬁlm festival Mas Sorrer,
performing in the play Dealer’s Choice by Patrick
Marber and directed by Julio Manrique (at the
Teatre Goya in Barcelona until the 29th of June),
ﬁlming the TV show La Riera for TV3, and in the
casting process for an American super production. No, he’s not nervous about it. He’s got plenty
of experience. Most recently playing Aaron,
Moses’ big brother (played by Christian Bale) in
Exodus by Ridley Scott.

Andrew had a solid acting career in Canada
when love made him relocate. He had been in a
transoceanic relationship with the Catalan actress Laia Marull and needed to shorten the distance. He left “a lot of good and well-paid work
behind”, but also a feeling of professional frustration: he felt that he had no control over what
he was doing. “The ﬁrst few years were really
hard, but I never doubted, I knew I had made
the right decision”, he recalls. Tarbet knows that
when an actor changes city it takes at least two
years for him to establish himself professionally.
In his case, it took twice as long. “I didn’t speak
Catalan or Spanish, imagine”, he says. TV3 saved
him in two senses. There he learned to speak
Catalan and was given the opportunity, through
his character in Inﬁdels, to show his credentials
to whoever might be interested in them. And
since then many have, such as the actor and director Julio Manrique, offering him a role in
Coses que dèiem avui (Things We Said Today) by
Neil Labute. Dealer’s Choice is in fact the fourth collaboration between Manrique and Tarbet,
and Andrew believes there will be many more
and not necessarily theatrical.
Lately, he has gained international recognition with Exodus. The actor, who admits to being
“very technical”, enjoyed the experience immensely: three months in London, Almeria and
the Canary Islands working alongside big stars
(as well as Bale, the ﬁlm’s cast includes Joel
Edgerton, Sigourney Weaver, Aaron Paul, Ben
Kinsgley, John Turturro, Maria Valverde, Ben
Mendelsohn and an endless list of main characters and extras). “When you work with someone
like Scott, who has being working with the best
actors for 30 years, there really is no room for
egos”, says Tarbet. During the last month of ﬁlming the actor sat very quietly beside the director, observing all the small details on the monitors. He was even able to suggest changes to the
ﬁnal scenes. And did the director listen to him?
“Yes. He’s open to suggestions he ﬁnds interesting, wherever they may come from”.
One of Tarbet’s dreams is to become a director,
and working next to Scott allowed him to learn a
lot. He has always enjoyed writing and has written a few scripts, and has a few projects in the
pipeline pending funding. He considers himself
very lucky, and only loses sleep over work. Not
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even the loudest parties in the neighbourhood can keep him awake. “I’m really used to it.
Laia and I decided a long time ago to just accept
the negative aspects of day-to-day life in the
neighbourhood. The vivacity of La Barceloneta
also has its pluses”. —by Belén Ginart
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Amnesia The ﬁrst kiss that swim in the sea
with friends under the moonlight. Our son’s ﬁrst
word. Life is full of memories, magic moments,
sometimes tragic ones, that remind us where
we come from and help us understand where we
are and who we are. For a long time it was believed that memory existed in a speciﬁc part of the
brain, since brain injuries that affected speciﬁc parts of the brain could cause amnesia. Now
we know, however, that all memories are based
on a coordinated activation of neural networks
distributed across many areas, including those
that generate rational thought and emotional
responses, and that involve both conscious and
preconscious mechanisms. There are some,
however, like the sea-horse shaped hippocampus, which actively manage the creation of new
memories and the conscious access to those we
already have. Generally, all our experiences are
initially stored in the temporary memory of our
brain, and only those memories considered especially important, special but not only using
emotional criteria, are consolidated and become
part of our memories. Imagine what it means to
forget our past or being incapable of establishing
any new memories at any given time? This is, in
short, amnesia.
Amnesia, like memory, is a very complex phenomenon, and studying patients affected by
amnesia has been, up until now, one of the main
sources of understanding human memory. It is
usually a result of brain injury that affects speciﬁc regions of the brain, especially the medial
temporal lobe, which includes the hippocampus.
It can also be the result of some illnesses and
psychological trauma, like for example childhood amnesia where patients cannot remember
this part of their lives. It can also be permanent
or temporary, like the amnesia caused by some
anaesthetics and speciﬁc hypnotising drugs. It
can also affect memories from a speciﬁc date
(retrograde amnesia) or can cause the loss of the
ability to create new memories after the event
(anterograde amnesia) without losing previous
memories; or can be anterograde and retrograde
simultaneously.
Explained in this way seems reasonably simple,
but it isn’t. For example, there have been studies
where patients affected by anterograde amnesia
are incapable of remembering the rules of a board game but if showed how to play over and over
again, improve their game without realising. In
other words, even in the most extreme cases of
amnesia, the preconscious functions of the brain
continue storing memory data, but it cannot be
recovered voluntarily. Declarative memory,
which is the kind that can be evoked consciously,
is lost, but procedural memory is not. A similar
thing happens with retrograde amnesia; people
affected by it forget their experiences, but don’t
forget how to talk, walk or drive, but do forget
driving rules. Currently, there is no treatment
for amnesia, but some cognitive therapies can
help to recover fragments of memory.
Another case which might also be related to
brain injuries is “collective amnesia”, when an
entire people or a large part of it cannot or is not
allowed to remember its collective history. It is
the “oblivion” that Raimon speaks about in one
of his poetic songs: “who will compensate those
years of disinformation and oblivion”. The existence of parallels makes it very evocative. — by
David Bueno
traducció Gemma Echevarría

AMNESIA IBISA/FLICKR

Quan el 1976 el ﬁlòsof madrileny Antonio Escohotado va decidir obrir un club nocturn anomenat Amnesia a Eivissa tenia molt clar el perquè del nom: volia que el club esdevingués un indret
per oblidar els problemes i les inhibicions. Gairebé 40 anys després de la seva inauguració, Amnesia continua sent un imprescindible del circuit internacional de la festa nocturna

