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La cartellera de cinema Les estrenes de la setmana

“És horrible que l’assetjament sexual
sigui un fet habitual a Hollywood”
Julia Roberts, actriu, estrena avui la pel·lícula Wonder

L’actriu en una escena de la pel∙lícula amb Jacob Tremblay, l’altre gran protagonista de Wonder
GABRIEL LERMAN
Londres. Servei especial

S

i es va guanyar part de
la seva popularitat in
terpretant contes de fa
des per a adults a la
pantalla gran com el de
Pretty woman, amb 50 anys Julia
Roberts pot dir que viu en un
món ideal. Passa els dies entrega
da a cuidarse dels seus fills en
una casa sense penúries econò
miques i de tant en tant surt a
trencar la rutina, filmant prou
com perquè no s’oblidin d’ella i
recuperant per unes quantes ho
res a l’any el seu setial de gran es
trella de Hollywood cada vegada
que arriba l’hora de promocionar
la seva feina. El fet que hagi deci
dit postularse per a un dels pa
pers principals a Wonder, el nou
film de Stephen Chbosky, sim
plement per ser fan de la novel∙la
en què es basa, i l’hagi obtingut,
reforça aquella noció de ser en
un lloc de privilegi que Roberts
sempre té present.
Què va ser el que li va atreu
re d’aquest film?
Que Wonder gira entorn d’una

mare que parla amb el seu fill so
bre el que ella sent per ell, sobre
les seves esperances que pugui
veure les coses de certa manera,
que no temi el que és extern, per
què el que explica és el que porta
al seu cor, perquè només això és
el que pot controlar. Una de les
coses que m’encanten de la for
ma en què R.J. Palacio va escriu
re la novel∙la, i que vam provar de
traslladar a la pel∙lícula, és que la
relació entre aquesta mare i el
seu fill no passa per donar con
sells o ensenyarli alguna cosa,
sinó guiarlo amb l’exemple.
En quina mesura ser mare ha
influït en la manera com va in
terpretar aquest paper?
La veritat és que els meus fills te
nen molt a veure en el fet que jo
hagi participat en aquesta pel∙lí
cula. A tots ens va encantar la no
vel∙la i un dels meus fills em va
preguntar si pensava que farien
una pel∙lícula amb aquesta histò
ria. Va ser per això que vaig tru
car al meu agent i li vaig demanar
que investigués si n’estaven fent
una adaptació, perquè m’interes
sava interpretar la mare. Afortu
nadament per a mi, les coses ja
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estaven encaminades, però enca
ra no havien escollit l’elenc i m’hi
vaig poder afegir. I anant a la se
va pregunta, hi ha subtileses que
només pots conèixer una vegada
que et converteixes en mare. Es
tic segura que 15 anys enrere ha
gués fet aquest paper d’una ma
nera completament diferent.
Creu que el seu personatge
fa més atenció al seu fill per la
seva deformitat física o perquè
naturalment les mares s’inte

què ha requerit una total dedica
ció des del moment que va néi
xer, perquè des de llavors ha es
tat entrant i sortint dels
hospitals. Crec que la Via, el per
sonatge d’ Izabela Vidovic, és
molt comprensiva, però tothom
té un límit i ella realment neces
sita que algú li faci una abraçada
o li pregunti com està. Els fills
moltes vegades necessiten que
els seus pares siguin capaços de
llegirlos la ment, cosa que pot
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LES VÍCTIMES DE L’ASSETJAMENT

“Crec que no soc
una representant
gaire bona de les
mares que treballen”

“Espero que puguem
unirnos per ajudar a fer
que aquesta gent pugui
curar les seves ferides”

ressen més pels fills de sexe
masculí?
No crec que això últim sigui cert.
Jo tinc dos fills de sexe masculí i
si ho pregunta a la Hazel, la meva
filla, li dirà que no està d’acord
amb aquesta afirmació. Crec que
depèn del dia qui rep més atenció
a la casa. A la pel∙lícula la mare
està més pendent del seu fill per

ser bastant complicat. Però
m’encanta com està escrit aquest
personatge perquè ella estima el
seu germà i els seus pares, però
simplement necessita més del
que rep. Així funciona el món. De
vegades no ens presten l’atenció
que necessitem en el moment
que més falta ens fa.
Li va sorprendre que sortis

sin a la llum tantes denúncies
d’assetjament sexual a Holly
wood?
Per descomptat. És horrible i es
garrifós que n’hi hagi tantes, so
bretot perquè s’ha tornat una co
sa tan habitual que és repugnant.
Gràcies a Déu no ha estat part de
la meva experiència de vida. Es
pero que aviat arribem a un punt
que el clima a Hollywood canviï i
tots puguem unirnos per ajudar
a fer que aquesta gent pugui cu
rar les seves ferides i senti que els
escoltem i els donem suport.
El 2018 es compliran 30 anys
de l’estrena de Mystic pizza. En
què creu que ha canviat des
d’aleshores?
Jo continuo sent la mateixa. Pro
bablement tingui una brusa mes
bonica avui que la que vaig utilit
zar per promocionar Mystic piz
za. Continuo estimant aquesta
professió avui tant com l’estima
va llavors, tot i que certament fa
30 anys no imaginava una carre
ra com la que he tingut.
Com aconsegueix conciliar la
seva vida familiar i la seva vida
professional?
La veritat és que no soc una re
presentant gaire bona de les ma
res que treballen. Jo tinc una fei
na molt flexible, en què els meus
fills poden venir a visitarme
quan volen, i a més vaig treballar
durant 18 anys abans de ser mare,
de manera que sento que m’he
guanyat el dret de quedarme a
casa. Sé que és un luxe perquè
tinc amigues que em truquen des
de dins d’un armari perquè han
de treure’s llet a l’oficina. En el
meu cas tinc la possibilitat de
sentirme realitzada en el pla ar
tístic i alhora ser mestressa de
casa. Jo preparo l’esmorzar, el
dinar i el sopar. M’encanta rentar
la roba, i quan sento que és hora
d’agafarme unes vacances, dic
que sí a una pel∙lícula.
I quan arriba l’hora de mirar
la tele, què és el que mireu a
casa?
Molt de futbol. Sobretot si juga el
nostre equip, el Manchester
United.
És per això que se l’ha vist vi
sitant alguns jugadors, entre
els quals Leo Messi?
Esclar. No m’agrada generalit
zar, però els jugadors de futbol
són gent meravellosa. Sempre
s’han mostrat superamables i ge
nerosos amb mi i amb els meus
fills. S’han pres tot el temps ne
cessari per saludarlos i per això
m’alegro que siguin els seus he
rois, perquè no n’hi ha cap que
no s’hagi comportat amb mi i
amb ells com un absolut ca
valler.c

No és per presumir, però
a la guarderia del meu net
aquesta setmana la dediquen
a estudiar el color groc.

# t ui t sd e cu l t u ra

@QuimMonzo
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Quim Monzó Escriptor

Ningún poeta ha conseguido
nunca emocionarme tanto
como ING cuando me dice
“su nómina ha sido ingresada”.

Estic aclaparada. Gràcies pel vostre
amor per #MrsMaisel. Estem molt
emocionats i orgullosos de compar
tir això amb vosaltres.

@juansotoivars

@RachieBros

Juan Soto Ivars Escriptor

Rachel Brosnahan Actriu

Terminó el juicio a los genocidas de la ESMA. 29 perpetuas.
19 condenas de 8 a 25 años. 6 absueltos. Juicio histórico
y sentencia contundente. Ahora hace falta tiempo para digerir
esto. Abrazo Herman@s madres y abuelas.
@JuanDiegoBotto

Juan Diego Botto Actor

A

És la manera com trobo la veritat.
No em toca a mi jutjar. Aquest film
té l’origen en les tragèdies gregues;
erentemesquetractavencentenars
d’anys enrere, quan feien incursi
ons en situacions que als éssers hu
mans els costava desxifrar. Alesho
res es plantejaven dilemes com
aquests, però ara ens estimem més
no fer incursions en certs aspectes
de la naturalesa humana. Crec que
el que reflecteix la pel∙lícula són
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quest any va celebrar
el seu mig segle fent el
que més li agrada, di
vidint el seu temps
entre els rodatges i les
gires promocionals, perquè, si hi ha
unacosaqueésindiscutiblequanes
parla de Nicole Kidman, és que està
vivint el millor moment de la seva
carrera. L’australiana va ser a Ca
nes amb tres pel∙lícules i una mini
sèrie de televisió, i també va passar
pel Festival de Toronto amb diver
sosprojectes.Quitambégaudeixde
l’èxit d’una altra sèrie en què, a més
amés,ésproductoraexecutivajaha
completat la participació en la seva
primera pel∙lícula de superherois,
Aquaman, que arribarà als cinemes
l’any vinent. Es tracta d’una mesura
enginyosa que li permetrà continu
ar promocionant un altre tipus de
cinemacomelqueproposaElsacri
ficio de un ciervo sagrado, del grec
Iorgos Lanthimos, que, després de
guanyar el premi al millor guió a la
cita francesa, aquesta setmana arri
ba a les nostres cartelleres.
La pel∙lícula proposa el pitjor
malson per a qualsevol pare. Com
va contenir les emocions?
Va ser difícil. El material és molt
pertorbador, i hi va haver moments
en què era impossible que no ens
afectés.Però,totiaixí,ambenColin
vam aconseguir mantenir l’ entere
sa. Òbviament no ens sentíem bé,
però al plató tot estava molt tran
quil.
Què li va dir Yargos Lanthimos
quan el va convidar a partici
parhi?
Que llegís el guió i que li digués què
en pensava. Tan bon punt el vaig
acabar, li vaig escriure i li vaig dir
que comptés amb mi. Jo havia vist
Llagosta, Canino i Alps, o sigui que
sabia què m’esperava. Sempre ha
via volgut treballar amb en Iorgos, i
l’hi vaig fer saber anys enrere. Ens
vam trobar i vam parlar bastant, pe
rò en aquell moment no vam arri
bar a res. I, de sobte, em va enviar
aquest guió sense previ avís.
I després, al rodatge, va ser
com s’esperava?
Va ser estrany. No treballa d’una
manera normal. No parla del que
estem fent, i no vol que li preguntis
què és el que vol dir. Ell et diu que
facis la teva feina seguint el que hi
ha al guió i que amb això després ell
construirà la pel∙lícula. Recordo
que en un moment vaig preguntar a
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“El cinema
té tendència a
tornarse més i
més homogeni”

Nicole Kidman a la pel∙lícula de Iorgos Lanthimos que s’estrena avui
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“Els éssers humans
són capaços de fer el que
sigui per sobreviure”
Nicole Kidman, actriu, estrena avui El sacrificio de un ciervo sagrado
en Colin, amb qui ja havia treballat,
si pensava que el film quedaria bé.
Em va dir que esperés que estigués
acabat. I quan el vaig veure per pri
mera vegada, a Canes, vaig escriure
a en Colin per dirli que em fascina
va la pel∙lícula. És que ningú no vol
finançar aquest tipus de cinema. El
que jo busco com a actriu és donar
suport als directors que fan cinema
d’autor perquè puguin crear els
seus mons i tenir els diners i els re

cursos que necessitin. Tenen veus
molt potents que ens fan molta fal
ta, en un moment del món en què el
cinema té una tendència a tornar
se més i més homogeni. L’any pas
sat vaig fer Un camino a casa, una
pel∙lícula molt emotiva, i poder fer
un film rere l’altre va ser fantàstic.
També busco experimentar i ex
plorar,peròcomaactorsnoméspo
demfercosesdiferentssiensendo
nen l’oportunitat, tret que ens llan

cem a dirigir. Ens han de proposar
coses i hem de ser elegits per un di
rector. Per això quan algú com en
Iorgos et proposa que ballis amb ell
és un veritable privilegi...
De quina manera va justificar
durant el rodatge el paper que fe
ia el seu personatge?
Nofeiafaltajustificarloperquèno
més soc una actriu que té un com
promís amb la història que s’està
explicant i amb la visió del director.

emocions molt primàries, perquè
els éssers humans són capaços de
fer el que sigui per sobreviure. Es
peres que la gent es comporti de
manera civilitzada, però no sempre
és així. En Iorgos no ofereix mai
respostes, però sempre t’obliga a
ferte preguntes.
Sens dubte, és una de les grans
figures de la indústria. Gaudeix
de la seva fama?
Ésque no em sentouna estrella. Em
veig com una actriu que treballa
molt. Sento que soc part d’una co
munitat. És cert, de vegades algu
nes feines meves són celebrades,
però sempre busco algú que em
convidi a participar en un nou pro
jecte. És la manera com m’espavilo.
El que té de bo aquesta professió és
quenosapsmaiquinseràelsegüent
paper que faràs.
No acostuma a ajustarse a les
normes...
Elmeuhomesemprediuquenosoc
una persona que busca agradar a la
gent perquè sempre dic el que pen
so i no trio papers pensant a com
plaure l’audiència. Crec que això té
a veure amb la meva infantesa. Vaig
sercriadaperdosparesd’esquerres
que deien que hem de lluitar pel
quecreiem.Amésamés,heestatal
ta des que era petita, i sempre m’he
sentitdiferent.Hihaviaunabarreja
estranya de coses en la meva infan
tesa,unaespècied’estoïcismefami
liar, però d’altra banda sempre he
estat molt sensible, i intento ser
compassiva i amable amb els altres.
Som aquí tots junts, i ens hem d’aju
dar entre tots. I, com més amor pu
guem aportar al món, més opcions
tindrem d’aconseguir que el món
sigui millor.c

