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Gerard, ¿com arribes a ser un professional de la crítica cinematogràfica? 

Això de viure escrivint sobre cinema es una cosa en que m’hi he trobat. 

Sempre m´ha agradat escriure, ja des de petit, però era més lector que no pas 

espectador de pel·lícules, per tant no comparteixo els referents cinematogràfics 

que se suposen a la meva generació, que érem nens a la segona meitat dels 80 

i principis dels 90. Per exemple, Los Goonies la vaig veure quan ja tenia 17 

anys. No soc dels que ha crescut amb aquestes pel·lícules, per tant no m’han 

influït gaire. Si que els dibuixos animats de Disney, encara que tinc records 

difosos, els puc considerar referents de la meva formació com a espectador.  

El primer autor del que vaig ser conscient que m’interessava seguir va ser en 

Tim Burton. Però la afició real pel cinema va desenvolupar-se a partir d’una 

anècdota. En un viatge en tren al poble, com que no duia cap llibre ni res per 

llegir com era habitual, li vaig demanar uns diners a la meva mare per 

comprar una revista i la elecció va ser un Fotogramas. A partir d’aquí, d’anar 

llegint sobre estrenes i anar pensant “ostres! Aquesta peli te bona pinta!”, vaig 

començar a interessar-me per anar-les a veure i vaig desenvolupar la meva 

cinefília d’una manera molt ràpida. Potser en dos mesos ja vaig adquirir un 

hàbit d’anar a veure pel·lícules, de freqüentar el circuit de versió original,...  

Era una cosa bastant solitària, que no compartia amb cap dels meus amics i 

em costava molt arrossegar-los. Potser també perquè escollia films que no eren 

els més corrents per la meva edat. Per exemple recordo haver anat a veure 

Saló de Passolini amb 14 anys, que no sembla la edat més indicada, o un una 

de les poques vegades que un amic de l’escola em va acompanyar vam anar a 

veure Código desconocido de Haneke, que evidentment aquell noi es va quedar 

una mica flasheado. Com que era l’època que ja començava Internet amb els 

foros i xats, vaig trobar per aquí la manera de compartir aquesta afició, 

sobretot als espais especialitzats en cinema fantàstic. I de seguida vaig 

començar a escriure a pàgines web, fins i tot a una web de cinema de terror 

que la portava un noi de Tenerife que treballava al diari La opinión de Tenerife, 

i em va proposar escriure una columna fixa sobre pel·lícules de culte al 

setmanari cultural del seu diari. I mira, tenia només 16 anys i ja publicava en 

un diari, que per molt que fos un mitjà petit feia molta il·lusió tenir els meus 

textos allà.  

Tot i això, el pas fins a la professionalitat encara va ser un camí bastant llarg. 

Un altre punt d’inflexió va ser quan vaig formar part del Jurat Jove de Sitges, 

http://sitgesfilmfestival.com/
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a on vaig conèixer l’Stefan Ivancic, que era un dels que portaven la web de 

Contrapicado, i ell em va proposar a col·laborar allà. Va ser el primer mitjà 

més especialitzat, o més representant d’una certa cinefília on vaig escriure. A 

partir d’aquí va ser anar coneixent gent i col·laborant amb nous mitjans com 

Miradas, Transit... Fins que l’any 2009 es quan em proposen escriure per la 

revista Rockdelux, primer només sobre cinema i després ja vaig començar 

també a escriure sobre música. A partir d’això i de incorporar-me a l’equip que 

fa el diari del Festival de Sitges, això va ser a la edició del 2010, ja puc dir que 

visc d’això i considerar-me un professional. Vaig passar de ser un redactor el 

primer any a ser l’adjunt de la responsable del departament de publicacions, 

la Violeta Kovacsics, a més de col·laborar a altres publicacions com Dirigido 

por, Time Out,... 

Es podria dir que la teva trajectòria és molt il·lustrativa de com la teva generació 

s’incorpora a aquest món. 

Sí, això de començar a escriure per Internet es com una mena de “rito de 

paso”. Es la manera inevitable, vull dir que avui dia es molt raro que algú 

comenci directament publicant en premsa si abans no ha estat escrivint a la 

xarxa. També és cert que cada cop em trobo amb més crítics que no tenen cap 

mena d'interès en publicar en paper, ni ho veuen com una cosa més 

prestigiosa, i segurament tinguin raó. Tot i això, jo encara em considero molt 

de paper. Es com m’he format com a lector i encara em costa posar-m’hi a 

llegir un text llarg a l’ordinador, per no dir que soc incapaç. També hi ha un 

altra anècdota, que cap a inicis dels 2000 encara vaig a arribar a escriure en 

un fanzine d’aquests de fotocopia. Es deia Mudhoney, que el portaven uns 

nois de Madrid, on vaig escriure precisament sobre en Miike ara ja fa uns 

anys.  

Parlant de la teva formació, ¿quan vas decidir estudiar Comunicació Audiovisual 

ja vas apostar directament per iniciar-te en aquest món? 

Realment, tot i que m’interessava òbviament escriure sobre cinema, la meva 

inquietud era dedicar-me a produir. Escriure, dirigir... He fet les meves cosetes 

de guió i he dirigit curts i coses, i no em considero dins el tòpic de la vocació 

frustrada, però va arribar un punt que vaig haver d’acceptar que una cosa 

se’m donava millor que l’altra. A més de 

ser potser un director mediocre realment 

disfrutava més lo altre, i el assumir-ho 

em va resultar molt natural, gens 

traumàtic. A més no em va agradar 

massa descobrir com funciona aquell 

món. Tinc amics que treballen com a guionistes de televisió i prefereixo que 

realment escriure sobre el que m’interessa i m’agrada, que és un privilegi 

comparat amb com escriuen ells una mica al dictat i que no es tracta de ficció 

sinó d’un product placement amb personatges. També crec que la crítica 

contribueix al fet cinematogràfic des del pensament, no és una cosa marginal 

a la creació. 

Jo venia amb una certa trajectòria cinèfila de sortir de classe a l’institut 

corrents cap al Renoir de Les Corts per veure les estrenes de la setmana. Fins 

i tot quan estava al poble a l’estiu baixava un cop per setmana a Barcelona per 

Crec que la crítica contribueix 

al fet cinematogràfic des del 

pensament, no és una cosa 

marginal a la creació. 

http://www.stefanivancic.com/
http://contrapicado.net/
http://miradas.net/temas/cine-japones
http://cinentransit.com/
http://www.rockdelux.com/
http://sitgesfilmfestival.com/cat/diari_festival
http://www.dirigidopor.com/
http://www.dirigidopor.com/
http://www.timeout.es/barcelona/es/revista-time-out-barcelona
http://frunoflickr.blogspot.jp/search/label/Mudhoney
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veure un parell de pel·lícules als Icària, al Verdi o a la Filmoteca i després 

tornava. Era un estímul que arribava a ser extrem, com quan estava fent el 

batxillerat i van posar les Histoire(s) du Cinèma d’en Godard al MACBA, una 

cosa que en aquell moment era molt difícil de veure perquè no existia una 

edició espanyola, a dins d’un seminari que feia en Paulino Viota que ell mateix 

doblava les pel·lícules en directe, el que era una feina bastant titànica. Va ser 

una de les coses que mes m’ha impactat a la vida, tot aquell torrent d’idees, de 

coses que no entenia del tot, perquè no deixava de ser un adolescent sense 

formació, però que sí que intuïa tant coneixement allà i em va decebre tant 

que a l’institut no ens introduïssin tots aquells conceptes i idees noves que 

vaig trobar que no tenia massa sentit anar-hi per no aprendre res... El cine va 

suposar un estímul intel·lectual fonamental, en educació sentimental, també 

perquè un adolescent s’ho pren tot molt a pit. Si abans feia bogeries per veure 

les pel·lícules que m’interessaven, ara m’ho prenc amb una mica mes de 

calma, en part per maduresa i també per ser ara la meva feina i voler 

descansar i desconnectar de tant en tant una mica. Però aquells anys no els 

canviaria. 

Aquest període formatiu que comentes coincideix plenament amb un canvi del 

sector i de la crítica. ¿Com has vist i viscut aquesta transformació? 

A nivell personal he canviat molt la meva relació amb la crítica. Si vaig 

començar amb Fotogramas ara ja no soc lector. No és que no em sembli un 

mitjà digne, quan l’he fullejat recentment trobo que continua tenint un planter 

de firmes molt respectable i per a mitjà generalista presenta idees molt 

potents, però no veig que pugui aprendre coses noves. En realitat, més que 

revistes, el que llegeixo principalment ara son llibres d’assaig o monogràfics, 

l’actualitat crítica ja no la segueixo tant al dia com abans.  

¿Quines coses han canviat? Moltes, evidentment. També encara hi ha coses 

que no han canviat i potser haurien de fer-ho. Encara s’escriu molt amb la 

concepció aquesta del que es veu i el que no es veu, s’escriu encara sobretot 

sobre el que s’estrena. Però això es una part molt petita. Fins i tot revistes 

molt especialitzades, parlo de Dirigido por o de Caimán, no de revistes tipus 

Lumière, de revistes mensuals de quiosc que continuen molt lligades a 

l’actualitat. No ho critico perquè entenc que hi ha uns imperatius de mercat 

que funcionen així, però sí que potser hi ha un decalatge entre el que pot 

saber un lector i que és el text. Hem 

de confiar en que el lector coneix el 

que està llegint més que no pas fa 

uns anys. Uns exemples recents, 

quan es van estrenar per primer cop 

pel·lícules de Phillipe Garrel o de 

Hong SangSoo en cinemes d’aquí. 

Tots dos havien tingut edicions en dvd i s’havien vist en festivals i filmoteques, 

però igualment es va veure una necessitat de posar en context aquest autors. 

Jo no se fins a quin punt era positiu el didactisme de moltes ressenyes o si era 

potser més interessant confiar en que el lector ja coneixia les seves trajectòries 

per fer uns anàlisis més profunds o més agosarats. Els crítics es veien una 

mica limitats, fins i tot potser frustrats, d’haver de constatar moltes etapes per 

acabar comentant molt lleugerament el film en qüestió. Tenint en compte que 

l’accés al cinema avui en dia es molt diferent, no crec que massa gent que 

Potser hi ha un decalatge entre el 

que pot saber un lector i que és el 

text. Hem de confiar en que el 

lector coneix el que està llegint 

més que no pas fa uns anys. 

http://www.macba.cat/es/una-lectura-de-histoires-du-cinema-de-jean-luc-godard
http://www.caimanediciones.es/
http://www.elumiere.net/lumiere_web.php
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volgués anar al cine a veure una peli de Garrel o de Hong no sabés el que es 

trobaria. Crec que ha deixat de ser lògic dependre tant de la cartellera. No pots 

saber quin nivell de coneixements te el lector sobre el cinema del que es parla, 

potser hi ha lectors que coneixen millor l’obra d’un director que el mateix 

crític, cosa que fa uns anys era impensable perquè, per una qüestió 

professional, tenies un accés als materials major que els teus lectors. Ara això 

es molt més relatiu. 

Tornant amb el tema acadèmic, tinc la sensació que aquesta crítica més 

especialitzada té molts lligams amb l’acadèmia. Gran part de les firmes de 

Caimán conforma el professorat de cinema a la UPF, Zunzunegui a la 

Universitat del País Basc, Quintana a la de Girona,... Potser no passa tant a les 

revistes més generalistes com Cinemanía, tot i que una mica més amb 

Fotogramas, però en qualsevol cas els vincles crítica-acadèmia son destacats. 

Relativament. També es veritat que no es fàcil definir què i com és l’acadèmia. 

Al meu pas per la Pompeu Fabra, la meva tesina va ser ben rebuda pel perfil 

del professorat, però segons em van comentar, a una universitat francesa, 

amb un concepte acadèmic molt més dur, més rígid, difícilment se m’hagués 

acceptat. El cas de la UPF està marcat per la figura fonamental de Domènec 

Font, que vertebra tot aquesta tendència de pensament assagístic. Aquesta 

bisagra entre la crítica i l’acadèmia ve determinada per la seva figura. No 

importa que no el coneguis ni l’hagis llegit, el seu pensament està molt 

present. 

Vols dir que, en aquest cas, es un model acadèmic sorgit de la pràctica crítica? 

Crec que és un model acadèmic una mica diferent. Quan he vist com treballen 

a altres universitats veig més la tradició de l’historiador del cinema, molt 

empírica i menys com espai per la reflexió, que és el que potencia molt la UPF i 

on jo m’hi sento més còmode. No soc especialista en el món acadèmic, però 

veig que és una mica excepcional. A Movie Mutations hi ha un capítol sobre 

els problemes que pot patir un crític per ser reconegut dins de l’acadèmia. La 

historia del cinema es recent, es un mitjà relativament nou, i a la que es 

converteix en un àmbit d’estudi universitari van ser els crítics els qui ho van 

vertebrar. Es el mateix cas amb en Domènec Font, un home amb una 

experiència crítica que importa aquesta línia de pensament al departament i a 

les seves classes. També, en el moment que es va fundar Cahiers du Cinèma-

España, al consell editorial hi havia en Domènec Font, això reforça la 

correspondència directa entre crítics i professors universitaris. Els casos més 

clars son els Carlos Losilla o Sergi Sánchez, però que son figures incorporades 

a l’àmbit acadèmic en una etapa més recent. No crec que seguin mons tant 

interconnectats, hi ha connexions evidents però jo destacaria més una certa 

distancia amb excepcions molt concretes.   

He plantejat aquesta qüestió parlant de les revistes més especialitzades, però 

entre els crítics de revistes amb perfil més populars, ja ha sortit el nom d’en 

Sergi Sánchez de Fotogramas. El mateix Domènec Font, malauradament, va 

morir i del seu curs es va fer càrrec en Jordi Costa, un crític d’un perfil molt 

concret. Penses que és una qüestió generacional, als Font o Losilla precedint uns 

Sánchez o Costa amb uns posicionaments diferents i adreçats a una acceptació 

més amplia per lectors diferents?  

https://eigavision.wordpress.com/2012/11/28/libro-mutaciones-del-cine-contemporaneo-2010/
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En el cas de Jordi Costa, crec que ha construït un discurs molt interesant i 

influent, completament al marge de l'acadèmia. A mi mateix m’ha descobert 

moltes coses noves i noves formes d’entendre el cinema, tot i que amb els anys 

m’he anat distanciant una miqueta d'algunes de les seves posicions, però això 

m'ha passat amb tots els crítics: ja no tinc sants ni vaques sagrades. 

Igualment el Sergi Sánchez ha arribat a la universitat després d’una 

trajectòria com a crític molt important. Respecte al departament, no conec 

com es va organitzar, així que no crec que sigui la persona indicada per 

assenyalar relleus o idees semblants. En un moment potser vaig pensar que 

amb el temps sortirien generacions que simultaniegin la vessant acadèmica i 

la crítica, però en els darrers mesos he conegut diversos estudiants de 

doctorat que s'han format en el món acadèmic sense tenir gaire contacte amb 

la crítica. 

Potser ho dius perquè la vostra generació, que sí compliu amb aquesta doble 

vessant, depeneu molt de la formació que heu rebut precisament de la generació 

precedent? 

Evidentment, la manera d’ensenyar d’aquest departament m’ha influït. 

Especialment al format menys rígid del màster, mentre que a la carrera, que 

es on t’hauries d’empapar de coses noves, no em va aportar tant. El nivell 

d’especialització i de tractar els textos i les fonts, més acadèmic, per dir-ho 

així, al màster m’ha resultat més enriquidor.  

També em sembla que la gent més jove 

ja ve amb una perspectiva més 

especialitzada, amb un coneixement de 

coses i autors que fa uns anys era molt 

difícil de trobar. Aquesta possibilitat de 

formar-te de forma més ràpida, més 

accelerada, no és dolenta, però no sé 

fins a quin punt això està be. Es necessita un procés de maduració que ara 

potser es massa ràpid. M’il·lusiona però també em fa sospitar una mica. No se 

fins a quin punt hi ha un coneixement real, ben paït o senzillament son idees 

recollides.  

Amb una mica d’humilitat, jo també he de reconèixer que, amb la meva passió 

cinèfila juvenil tan forta, em creia amb una autoritat que ara me n’adono que 

no estava tan clara. Cada cop soc més reaci a pronunciar-me clarament sobre 

determinats temes que crec que no domino realment, que no amb aquella 

autoritat impostada del meu coneixement juvenil. Amb el pas del temps te 

n’adones que el cinema no comença i acaba on a tu t’interessa sinó que és 

molt més ampli. Cada cop, el tipus d’escriptura que vaig fent dubta més. 

Sobretot dubta dels judicis de valor. Cada cop m’interessa menys expressar si 

m’agrada o no m’agrada una pel·lícula, un text o l’obra que sigui que intentar 

plantejar qüestions al seu voltant. Sí he de dir la veritat, em costa reconèixer-

me en gairebé tots els texts que vaig escriure abans del 2010, que casualment 

(o no) és l'any en què vaig començar el màster. 

Tornem a començar per entrar ara amb el cinema japonès, quina es la teva 

relació amb aquesta cinematografia? 

Em sembla que la gent més jove 

ja ve amb una perspectiva més 

especialitzada, amb un 

coneixement de coses i autors 

que fa uns anys era molt difícil 

de trobar. 
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Jo no soc un especialista en cinema japonès ni asiàtic. Em va interessar molt, 

personalment a mi com a molts d’altres, en una època en concret que la 

podem situar a finals dels 90 i principis dels 2000, quan es va donar allò que 

es va dir el boom del cinema asiàtic. Jo crec que hi ha un text fonamental per 

als joves que ens interessava el cinema en aquella època, que és l’especial que 

va treure Nosferatu sobre cinema asiàtic. Aquest volum va ser important per 

obrir-nos la gana pel cinema asiàtic, on vam llegir per primer cop noms de 

directors que en alguns casos avui dia son més vox populi, però que en aquell 

moment no eren gens coneguts. Curiosament fa poc que el vaig recuperar i el 

vaig estar fullejant i vaig comprovar que mencionaven les primeres obres de 

l’Apitchatpong Weerasethakul, o Hong Sang-soo, que ja tenia una certa 

trajectòria però aquí ningú en parlava, també surt al volum... Avui en dia, amb 

tot el que representa Internet, es difícil que se’t passi un autor que realment és 

important, però en aquells moments son noms que es van introduir amb 

aquest Nosferatu. Evidentment no ens va descobrir la historia del cinema 

japonès, ja sabies qui era Ozu, qui eren Mizoguchi o Kurosawa, però si una 

mica el panorama més recent. I això va anar unit a que començaven a circular 

per festivals moltes pel·lícules asiàtiques i evidentment moltes d’elles 

japoneses.  

Diries, doncs, que l’interès que poguessis tenir en el cinema japonès venia més 

de les teves lectures que de les pròpies pel·lícules? 

Sí i no. En una perspectiva més general sí. Però a mi personalment m’agrada 

molt el cinema fantàstic, sens dubte per la influencia de que el festival més 

gran que tenia a vora de casa és el de Sitges, això ja et dona una educació 

cinematogràfica que tira molt per allà. En aquest sentit, en el cinema asiàtic i 

en el cinema japonès he vist molt més cinema de gènere, terror, fantàstic, 

acció, thriller, yakuza o com li vulguis dir que no el cinema més proper a la 

comèdia o el drama romàntic més enllà dels autors que poden ser més 

canònics. Realment les meves filiacions personals respecte el cinema japonès 

tenen un marcat accent de gènere. El director que primer em va cridar 

l’atenció és Shinya Tsukamoto, que encara segueixo la seva obra molt d’aprop 

i em segueix interessant. Evidentment de manera diferent, però m’agradava 

als 14 anys quan el vaig descobrir i em segueix agradant als 28. 

Et recordo vestint una samarreta amb la emblemàtica imatge Kitano a Sonatine, 

apuntant-se al cap amb la pistola i amb un raig de sang. 

Kitano es una mica el pont entre el cine de gènere i coses una mica més 

diferents, però evidentment sí, Kitano també és un director que m’ha 

interessat molt. 

Em comentaves que, justament ara, estàs escrivint per encàrrec sobre Miike. 

Com afrontes un treball d’aquesta mena? Et condiciona el fet que sigui un 

encàrrec? Et planteges diferent la feina per tractar-se d’un autor japonès, d’un 

entorn cultural diferent al nostre? 

Al cap i a la fi, tot el que escric es per encàrrec. En aquest sentit el que em 

condiciona es tenir una extensió determinada, el que en aquest capítol que 

d’encarregar-me d’un aspecte en concret que em van proposar. Condiciona en 

el sentit de responsabilitat, de voler trobar alguna cosa que pugui aportar al 

llibre, que sigui interessant i que no quedi fora de to. Soc conscient de que la 

https://riunet.upv.es/handle/10251/40024/browse?type=dateissued
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meva perspectiva sobre el cinema japonès no es tan amplia com en d’altres 

cinematografies que puc conèixer millor i potser tinc una perspectiva més 

completa, com la nord-americana, evidentment, que vulguis o no vulguis tots 

la coneixem, o altres amb les que tinc una filiació més particular o especial 

com és per exemple la italiana. 

En aquest sentit, tens algunes eines o referencies habituals per preparar-te el 

treball? 

No soc molt de consultar webs especialitzades en cinema asiàtic. No tinc cap 

eina en concret, tiro més de llibres. Per exemple, amb en Miike he recuperat el 

llibre que li va dedicar en Tom Mes, o llibres que pugui tenir sobre cinema 

japonès fantàstic... Però no es una cosa que no faria si es tractés d’una peli 

sueca. Em documento però sense una obsessió especial.  Si que em miro més 

les webs locals quan escric sobre pel·lícules asiàtiques per al catàleg o el diari 

de Sitges, que al festival tenen molta presencia, més per veure quina mena de 

films son i com han estar rebuts. Però això no es tant un exercici crític 

pròpiament dit, es tracta de fer textos més aviat informatius. No plantegen la 

mateixa reflexió crítica que jo firmaria, sinó que es tracta de donar un context 

a l’espectador, unes eines per acostar-se a la pel·lícula o decidir si la vol anar a 

veure o no.  

En definitiva, no crec que m’hi acosti d’una manera diferent que si escriguis 

sobre pelis de qualsevol altra nacionalitat, més enllà de ser conscient que, 

evidentment, és una cultura amb diferencies notables amb la nostra i que això 

es rep quan veus les pel·lícules. És cert que potser ara soc més conscient del 

que ens separa del cinema asiàtic que fa uns anys. El ritme, les tipologies 

narratives,... se’m fan més estranys. No diria difícils, però si em fan conscient 

de que pertanyen a una altra cultura que quan les veia fa 10 o 15 anys que les 

veia i ja està. Per exemple, em va passar amb una pel·lícula d’en Kiyoshi 

Kurosawa, amb Kairo, que la vaig veure fa anys a Sitges i la vaig gaudir molt. 

Quan la vaig tornar a veure fa poc, uns 3 o 4 anys, em va semblar que era una 

peli molt rara. M’havia fet molta por i m’havia quedat al cap com un relat molt 

tancat, molt sobri, però al tornar-la a veure em va semblar una bogeria! Una 

barreja que ni tan sols es una peli de terror pròpiament dita! L’ús de la música 

es molt particular. Realment em va xocar, que en el seu moment no em 

sorprengués tant i que al tornar-la a veure em cridés tant l’atenció tots 

aquests aspectes. Però, precisament, aquests punts són els que ara fan que la 

pel·lícula em sembli interessant. 

M’ha interessat com diferencies la teva feina de crític de la d’escriptor de 

catàleg. Quin creus que és el públic d’un catàleg de festival? Penses en el crític o 

en l’espectador? 

Això es difícil de dir. Es tracta d’una eina divulgativa recopilatòria, que ha de 

servir per orientar tant quan comença el festival com uns anys desprès quan 

vols veure que hi havia. Es una eina també pensada per professionals, que ha 

de servir per si un distribuïdor l’interessa comprar una pel·lícula tingui les 

eines o contactes necessaris. És moltes coses diferents. Segur que no és un 

espai on fer una reflexió crítica important, en part també pel propi format i 

extensió. És cert que la crítica també te una part informativa, però aquí es 

més definitori.  

http://www.midnighteye.com/features/agitator-the-cinema-of-takashi-miike/
http://www.midnighteye.com/features/agitator-the-cinema-of-takashi-miike/
http://www.imdb.com/title/tt0286751/
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Quina influencia creus que pot assolir la teva feina redactant el catàleg? Un 

crític no veu les desenes de pel·lícules que es passen a un festival, veu les que 

pot i escriu per encara menys de les que ha vist. Penses que la teva activitat pot 

determinar d’alguna manera sobre el que s’acaba escrivint? O que ajuda a 

decidir les compres d’un distribuïdor? 

No se fins a quin punt. No crec que sigui determinant. Ho veig més com una 

eina orientativa per l’usuari, sigui espectador o professional. Evidentment el 

que em plantejo quan ho escric és fer venir ganes de veure les pel·lícules. 

Tracto de situar les coordenades de les pel·lícules, per exemple, si hi ha una 

pel·lícula molt gore, cal deixar clar que es una pel·lícula per un públic molt 

determinat. Igual si és una comèdia esbojarrada... És a dir: deixar molt clar 

quin tipus de pel·lícula és perquè quedi clar si et pot interessar o no. El terror 

més gran quan fas aquesta feina és escriure alguna cosa i que la pel·lícula 

acabi sent una altra.  

Ara que ja hem parlat de la crítica i de la teva activitat com a crític, parlem del 

meu tema, que és el cine japonès contemporani. 

Com et deia, jo vaig ser dels que vaig viure amb entusiasme aquell boom del 

cinema asiàtic, que va estar força focalitzat pel cinema japonès. És del que 

més coses es veia. Però igual que hi va haver una explosió molt gran, desprès 

va venir una certa davallada. Ja ni segueixo tant el cinema japonès com 

abans, en part perquè també als festivals ara programen menys pel·lícules 

japoneses. Si et mires per exemple el catàleg del Sitges 2002, tot era cine 

oriental. Per aquells anys es va crear la secció Orient Express, justament per 

aquell boom. Més enllà del que es passava a la secció oficial, a totes les 

seccions hi havia una quota de cinema oriental que va arribar a ser prou forta. 

I a més a més amb una secció especifica. D’un director tan prolífic com 

Takashi Miike podies trobar una peli seva a la secció oficial, a Orient 

Express,... per tot arreu! Influïa també molt el que hi hagués el BAFF, del qual 

jo tampoc es que fos un espectador assidu, però en aquell moment era molt 

receptiu, sobretot al cinema de gènere japonès. És que tenia coses que, 

sobretot per a un espectador relativament jove, cridava molt l’atenció. Un 

cinema molt extrem, molt violent, amb idees molt boges. I havia fins i tot uns 

factors gairebé extra cinematogràfics de morbo, de curiositat. Recordo molt el 

runrún amb Ichi the Killer,  tothom “oh, que bestia es Ichi the Killer!” I 

realment es una barbaritat de pel·lícula, que creava una gran curiositat per 

veure-la. Tot això associat també a que en aquell moment encara era una mica 

difícil accedir a determinades pel·lícules. Ni la Internet era com ara ni hi havia 

el mercat que hi ha ara. Pensa en el morbo que podia despertar una saga com 

Guinea Pig. Intentar localitzar aquestes pel·lícules i poder-les veure cridava 

molt l’atenció, sobretot aquest extremisme, el poder veure coses que no veies 

en altres cinematografies.  

El BAFF va tenir una orientació més cap al cinema d’autor que potser va fer que 

altres públics, no tan afins al cinema de gènere, s’interessessin per les 

cinematografies asiàtiques. 

Particularment, a mi m’interessava molt aquesta vessant del cinema japonès, 

però evidentment era conscient de que no tot era així i coneixia la obra 

d’autors més clàssics. Així com fora del gènere no conec massa del que passa 

http://www.imdb.com/title/tt0296042/
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Pig_(películas)
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al context contemporani, la història del cinema japonès més canònica si que la 

coneixem més. Això crec que és important, el que és el cànon dels Kurosawa, 

Ozu, Mizoguchi, en generacions una mica posteriors Imamura, Oshima,... 

evidentment Kitano, que també és una figura una mica pont, Mikio Naruse, 

Seijun Suzuki o més recentment Sion Sono o Tsukamoto. Hi ha la consciencia 

de que hi ha tot un mon del cinema japonès que no conec tant, per exemple fa 

poc vam tenir a la Filmoteca un cicle de cinema japonès dels anys 30, coses 

que no coneixia de res. En altres cinematografies si que puc conèixer altres 

autors i obres fora del que és més canònic, en experiència més secundaris 

però que em dona a vegades a pensar que determinat autor és més important 

o interessant que aquell altre que és al que sempre es cita. En el cas del 

cinema japonès no em sento amb aquesta autoritat, tinc un coneixement 

més... occidentalitzat, per dir-ho d’alguna manera. Al cap i a la fi, la historia 

del cinema japonès la conec exclusivament des dels ulls occidentals. Es una 

assignatura pendent que tinc i sí que m’agradaria llegir una mica més el que 

han escrit els historiadors o crítics o 

assagistes japonesos, que em puguin 

explicar de primera mà el que estava 

passant en el seu cinema des d’una 

perspectiva des del seu context i no haver-

me d’anar a autors occidentals que em 

parlin del mateix que ja conec. Penso que 

això és important i després faré un altre 

comentari arrel d’això.  

Sobre el BAFF, jo vaig ser un espectador molt ocasional. Només anava a veure 

coses que m’interessaven en concret. Però justament, l'any que el vaig cobrir 

com a crític, el 2007, va coincidir amb una edició força fluixa, sota el meu 

punt de vista. Potser aquesta sessió intensiva de films asiàtics que no 

m'acabaven de convèncer va ser el detonant de què se'm passés una mica la 

febre oriental, i crec que va coincidir en un moment que es començava a 

desinflar bastant aquest boom. Obres d’autors ja més canonitzats o que 

estaven molt de moda en aquell moment començaven a punxar, com en el cas 

del Wong Kar Wai –em sap greu que parlem de cinema japonès i sempre me’n 

vaig cap a altres cinematografies, perquè ho identifico tot molt més amb un 

conjunt del cinema oriental, més en panoràmica-, que va fer la peli als Estats 

Units i a molta gent no li va agradar, que potser era més fluixa del que molts 

s’esperaven. També les d’un autor com Takashi Miike m’havien semblat més 

fluixes.  

Era el moment de desencís amb coses que m’havien estat agradant molt en els 

darrers anys i em començaven una mica a fallar i a perdre l’interès o la passió 

que havia tingut fins llavors. A partir d’aquí m’hi he apropat una mica més 

amb comptagotes. Vaig tenir una mica la sensació de que tota aquesta passió 

la vam viure molt com a cosa exòtica. Dir que anaves a veure una pel·lícula 

japonesa o oriental semblava com que estava ben vist. El BAFF es va arribar a 

convertir en un lloc de trobada, era un lloc a s’havia d’anar. ¿Per què? 

Evidentment perquè la feina de divulgació que havien estat fent era bona, això 

no se li pot discutir, aquí ens va descobrir molts cineastes, però com totes les 

coses que triomfen i tenen èxit acaben arrossegant una cosa més casual, un 

“vaig allà a dejarme ver”.  

Vaig tenir una mica la 

sensació de que tota aquesta 

passió la vam viure molt 

com a cosa exòtica. Dir que 

anaves a veure una pel·lícula 

japonesa o oriental semblava 

com que estava ben vist. 
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He continuat seguint els autors que m’interessaven. Shinya Tsukamoto 

mateix, Sion Sono... Però també és cert que he perdut l’hàbit de veure una peli 

japonesa perquè sí, simplement pel fet de ser japonesa. 

Això vol dir també que has pivotat d’un interès pel gènere a un interès més per 

l’autor? 

A veure, m’agraden tots els gèneres. Si que m’atreu més veure una peli de 

gènere o fantàstica que no un melodrama. D’entrada. No vol dir que després... 

Rarament el cos em demana veure una peli bèl·lica, però la puc veure i 

desprès m’agrada. Es una qüestió de la sensibilitat personal. Però si que 

sovint vull veure una peli de terror i més igual que sigui dolenta, en aquell 

moment la vull veure, en això no he canviat. En el cas japonès potser és que 

vaig tenir una sobredosi, i per tant ara m’hi acosto amb més cautela. Això no 

em passa amb el giallo italià, potser per una qüestió d’afinitat cultural o altres 

qüestions extra cinematogràfiques sempre em sedueix. Del Japó m’acabo 

quedant amb un grup d’interessos selecte, un Miyazaki, un Satoshi Kon. 

També m'interessa veure sempre el que fa Sion Sono, tot i la seva 

irregularitat... 

També crec que no he trobat gaire afinitat amb la crítica espanyola 

especialitzada en cinema oriental. Com a exemple podem agafar el volum que 

abans comentàvem de Nosferatu. Quan tu no domines massa un tema, es un 

exemplar utilíssim. Hi ha moltes dades, hi ha molt context i està bé. És molt 

informatiu. Però poc a poc, a mi personalment, la informació em motiva menys 

i m’interessa més la reflexió. Evidentment pot haver-hi excepcions, potser és 

que jo no les segueixo o no les conec, però en molts casos veig que la 

escriptura sobre cinema oriental arrossega aquesta necessitat que abans 

citava de contextualitzar-ho tot. Entenc que influeix el provenir d’una cultura 

diferent, de ser una cinematografia a la que 

hem arribar tard, que descobrim en general 

amb retard, quan els autors ja tenen la seva 

trajectòria ben formada... Es com el 

personatge d’Alicia en el país de les 

meravelles, llego tarde, llego tarde, i al final 

acabes explicant moltes coses i no et queda 

lloc per a la reflexió o parlar de les 

pel·lícules en sí. 

També crec que acotar un espai del cinema oriental per sí mateix es 

contraproduent. Al final, acabes parlant poc d’aquests contagis entre formes 

cinematogràfiques que per mi és el més interessant. Gairebé tots els materials 

que tinc sobre cinema japonès o oriental acaben sent eines molt divulgatives, 

que et poden servir molt com a eina de consulta però a les que difícilment 

tornaré si no es per assegurar-me d’una dada. Hi ha excepcions, com el 

Mondo Macabro de Pete Tombs. Es un llibre sobre gènere en cinematografies 

perifèriques, en el sentit de fora de l’àmbit anglosaxó-europeu. Bàsicament 

Asia i Llatinoamèrica. Crec que es una obra més didàctica que d’assaig, però 

amb una qüestió tant concreta i tant poc estudiada, sobretot en el moment 

que va aparèixer el llibre, que sí que te un valor que transcendeix tot això. A 

més crec que està molt ben plantejat. Sempre hi acabo tornant i segueixo 

descobrint coses, és dels pocs que encara te sentit. 

Crec que acotar un espai del 

cinema oriental per sí 

mateix es contraproduent. 

Al final, acabes parlant poc 

d’aquests contagis entre 

formes cinematogràfiques 

que per mi és el més 

interessant. 

http://books.google.co.jp/books/about/Mondo_macabro.html?id=yG0RAAAACAAJ&redir_esc=y
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Es el que li ha mancat a les publicacions especialitzades com podia ser 

CineAsia, que em sembla que era una revista molt divulgativa i que responia 

molt bé a les necessitats d’un moment d’emergència del cinema oriental, però 

que plantejava uns textos en general molt lleugers. 

En aquest sentit, hi ha una cosa molt 

universal: no hi ha res més local que 

l’humor. Sigui quina sigui la cultura 

d’origen, el que més costa d’importar 

sempre és l’humor. ¿Quantes comèdies 

japoneses s’estrenen aquí? Son coses a les 

que més costa accedir. Un exemple és Johnie To, que sembla que és un autor 

que arriba, però en realitat només ens arriba una part concreta. Les seves 

comèdies romàntiques aquí les coneixen els més entesos o els molt fans, per 

l’aficionat general es només tiros i triades, quan això només és una part del 

seu cinema. Aquí és on és visualitza més el tema de la distancia cultural. 

Potser falta una mica més conciliar aquest tipus de crítica molt especialitzada 

i que dominen el context i l’accés als codis culturals, amb la reflexió 

estètiques. Aquesta vessant l’he trobat molt a faltar i ha contribuït al meu 

distanciament en els últims anys. 

En aquest sentit, una de les millors coses que he llegit últimament són les 

pàgines del llibre “El gag visual”, de Manuel Garin, dedicades a explicar els 

gags de Ozu o Kitano. En aquest cas sí he vist un autor reflexionant sobre les 

formes cinematogràfiques d'uns directors. 

Consideres que actualment hi ha un coneixement més estès del que suposa el 

cinema japonès entre crítics i públic del que hi havia fa uns anys? 

Evidentment s’ha publicat més, hi ha més facilitat d’accés a les pel·lícules. 

Però em queda sempre la sensació que, quan incorpores un nou autor al teu 

coneixement, descobreixes uns quants més que no en sabies res. Una 

sensació constant de que sempre hi ha més per fer.    

No hi ha res més local que 

l’humor. Sigui quina sigui la 

cultura d’origen, el que més 

costa d’importar sempre és 

l’humor. 


