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AMB
‘YO DONA’

DVD CLINT 
EASTWOOD 2,99 €

TASSES ROLLING
STONES 2,99 €

‘AUDIOBOOKS’ 
BILINGÜES 4,95 €

CANVI D’HORA

AVUI

Clint Eastwood
Aquesta setmana, ‘El jinete pálido’, per 2,99 z

Tassa Rolling Stones
Commemora el  50è
aniversari del grup, 
per només 2,99 z

DIUMENGE

La bossa de Vichy
+ 2 llaunes 
de regal

Bosses 
‘vintage’

1z

Els germans Pastor relaten el rodatge de la seva pel·lícula sobre l’apocalipsi a la ciutat 

TEMA DEL DIA 3Pàgines 2 a 4

Els boscos catalans 
creixen sense control

L’ACUMULACIÓ DE LLENYA POSA EN PERILL LA MUNTANYA

El sector de la biomassa no es consolida, 
mentre s’importa fusta d’altres països

El 85% de la superfície forestal no compta 
amb una gestió eficaç contra els incendis

COSES DE LA VIDA
3Pàgines 24 a 26

L

COSES DE LA VIDA 3Pàgina 27

Rebuig policial 
a les ordres 
anti ‘escrache’ 

Els rellotges 
s’avancen una 
hora aquesta 
matinada.
A les 02.00 seran 
les 03.00

FC BARCELONA

Suplement de 20 pàgines

Tito torna 
amb Abidal
3L’entrenador no viatja 
a Vigo, però convoca 
Abidal un any després 
del trasplantament

Tito Vilanova torna a entrenar l’equip a Barcelona i convocaAbidal per anar a Vigo per primer cop després de la seva llarga malaltia

La millor victòria

elPeriódico   Dissabte, 30 de març del 2013

Una imatge de 
l’entrenament 
d’ahir.



Apocalipsi 
a Barcelona
Els germans Àlex i David Pastor relaten la seva experiència 
en el rodatge del film sobre la fi del món ‘Los últimos días’

Una estranya epidèmia d’agorafò-
bia mortal impedeix a l’ésser humà 
sortir a l’exterior i el reclou en viven-
des, oficines, soterranis, túnels i cla-
vegueres. Una modalitat lenta i si-
lenciosa de la fi del món que els ger-
mans Àlex i David Pastor ambienten 
a la seva ciutat natal, Barcelona, en 
la seva segona pel·lícula, Los últimos 
días, estrenada aquesta setmana. Es-
tem tan acostumats a la fi del món 
cinematogràfica en ciutats com No-
va York, París, Londres o Tòquio que 
per força espanten les imatges de fla-
mes i fumaroles per sobre de l’Arc de 
Triomf; de la Via Laietana completa-
ment deserta; o de gossos corrent en-
tre cotxes abandonats pel carrer de 
Balmes a l’altura del Banc Sabadell. 
La fi del món a la porta de casa.
  Aquest diari va voler que els ger-
mans Pastor, prestigiosos curtme-
tratgistes i responsables del thriller 
també apocalíptic Infectados (Carri-
ers)  (2009), rodat als EUA, recorre-
guessin aquella Barcelona del final 
dels temps. Entitat pràcticament in-
separable, el binomi Àlex & David 
Pastor relata en primera persona la 
seva aventura apocalíptica i cinema-
togràfica. 

L’APOCALIPSI URBANA

«Ens feia il·lusió 
destruir Barcelona»
«Barcelona és la nostra ciutat i ens 
feia una especial il·lusió ser els pri-
mers a destruir-la. Quan s’acabi el 
món, s’acabarà per a tothom de 
la mateixa manera, siguis a Nova 
York, Tòquio, Girona, Albacete o 
Barcelona. L’apocalipsi, per defini-
ció, serà global, planetària, total, pe-
rò al portar-la a un paisatge més prò-
xim i quotidià per a l’espectador, les 
imatges de destrucció t’impacten 
molt més. ¡Barcelona és el que ens 
trobem  cada dia a l’obrir la porta, 
al mirar per la finestra! Al final, ciu-
tats com Nova York les tenim tan vis-
tes al cine que gairebé ens semblen 
més un decorat de pel·lícula que no 
pas un espai real».

ELS ESCENARIS

«¡No surt la Sagrada 
Família en flames!»
«Barcelona és un personatge més de 
Los últimos días. Volíem treure llocs 
reconeixibles, que lluïssin, com 
per exemple l’Arc de Triomf, la Vila 
Olímpica o la Via Laietana, i que, un 
cop ficats, tinguessin un significat 
especial per a nosaltres. Per exem-
ple, el Palau del Cinema, que és un 
dels cines de la nostra infància. ¡Hi 
vam veure Indiana Jones i el temple ma-
leït! La Barcelona del film és monu-
mental, icònica i espectacular, sí, 
però lluny dels clixés turístics i la 
postaleta. La Barcelona, en definiti-
va, que ens trobem en el dia a dia: 
el metro, el centre comercial. Fixa’t 
que... ¡no hi surt la Sagrada Família 
en flames!». 

EL RODATGE AL METRO

«Sort de les obres 
de la línia 9...»
«Un dels símptomes de la nostra in-
consciència a l’hora d’escriure el 
guió va ser situar gran part de l’acció 
al metro. Els túnels, les estacions... 
De seguida ens vam adonar amb hor-
ror que no hi havia vies ni túnels en 
desús, i que el metro circula tantes 
hores al dia que no hauríem pogut 
rodar ni mitja escena durant les po-
ques estones que està tancat. La pel-

lícula era infilmable, perquè tam-
poc teníem pressupost per crear de-
corats. El nostre gran cop de sort van 
ser les obres de la línia 9. Va ser una 
cosa bestial. Vam tunejar una mica 
les parades que ja hi ha acabades al 
Prat i hi vam poder fer el que vam vo-
ler. Va ser com rodar al decorat més 
realista que mai hauríem pogut so-
miar. Sense això, avui no estaríem 
parlant de Los últimos días».

EL RODATGE

«¿Com tallaríem  
la Via Laietana?»
«El rodatge va ser llarg, físicament i 
mentalment esgotador. Però també 
va anar, sorprenentment, com una 
seda. En qualsevol cas, ha sigut dur. 
Ens vam adonar de l’embolic en què 
ens havíem ficat ja en la primera re-
unió. ¿Com construiríem aquell tú-
nel? ¿En quina localització ens dei-
xarien encendre fogueres? ¿Com 
tallaríem la Via Laietana? ¿I com po-
dríem tancar el Gran Via 2 per mun-
tar-hi la que vam armar al supermer-
cat? Ens va quedar només una cosa 
per fer... Inicialment, teníem una es-
cena al guió que era un homenatge 
a La cabina, d’Antonio Mercero, amb 
un home tancat que no s’atreveix 
a sortir. Per desgràcia, ja amb prou 
feines queden cabines a Barcelona, i 
menys tancades. ¡Això sí que hauria 
estat cine fantàstic!».

L’AL·LEGORIA APOCALÍPTICA 

«Malgrat tot, és un 
film esperançador»
«Per a nosaltres, el Pànic, aquella 
forma extrema i mortal d’agorafò-
bia que planteja Los últimos días, és 
la destil·lació final de totes les an-
goixes, fòbies i malestars de la vida 
moderna. És la soledat i la descon-
nexió de la gran ciutat, és l’estrès de 
la feina, és l’acumulació de malalti-
es físiques provocades pel nostre es-
til de vida: insomni, depressió, aci-
desa d’estómac. Som tan presoners 
d’aquest estil de vida tan sedentari 
i poc natural que literalment que-
dem atrapats als edificis. Però serà 
just aquesta catàstrofe allò que, al 
destruir la nostra civilització, ens 
donarà l’oportunitat de tornar a les 

33El pòster de ‘Los últimos días’.

L’Arc de Triomf, envoltat 
de destrucció, en una 
imatge del film.

Quim Gutiérrez i 
Jose Coronado,  
en els túnels  
del metro de BCN.

JULIÁN 

García

Tema del dia Cine i destrucció
Pàgines 2 a 4
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FERRAN SENDRA

arrels, de reavaluar les nostres pri-
oritats. Al capdavall, Los últimos días 
és una pel·lícula certament apoca-
líptica, però també enormement es-
perançadora i optimista. Solem dir 
que la nostra història parla de la fi 
d’un món, però no pas del món en 
general, perquè el planeta continu-
arà amb o sense nosaltres...».

ELS ACTORS

«Són molt diferents 
i una gran combinació»
«Jose Coronado i Quim Gutiérrez 
són dos actors molt diferents, per 
generació, perfil i estil interpreta-
tiu. Per això són una gran combina-
ció. A Jose el vam tenir molt clar des 
del principi. Vam escriure el perso-
natge d’Enrique per a algú de la se-

va edat. Va ser arriscat, perquè si ens 
hagués dit que no teníem poques al-
ternatives... És un personatge com-
plicat, un executiu de recursos hu-
mans que pot caure malament. I Jose 
és capaç no només que t’acabi caient 
bé, sinó que li trobis la humanitat. 
El Quim és el nostre heroi ideal: al-
gú pròxim, que te’l creus com a per-
sona immadura i amb problemes, 
però capaç de convertir-se en heroi 
quan les coses es compliquen». 

ELS REFERENTS 

«Hem combinat 
aventura i reflexió»
«Els referents de Los últimos días estan 
allunyats del cine de terror i més a 
prop de la ciència-ficció, des del seu 
vessant més espectacular, com per 

Vegeu part de l’entrevista 
amb els Pastor amb el 
mòbil o a e-periodico.cat

exemple Hijos de los hombres [Alfon-
so Cuarón, 2006], fins al més íntim, 
com El tiempo del lobo [Michael Hane-
ke, 2003]. Hem intentat combinar 
l’aventura i l’entreteniment amb la 
reflexió i els personatges, barrejant 
molts gèneres: la road movie, el thriller 
apocalíptic, la buddy movie,  perquè 
el nostre gust com a espectadors és 
eclèctic i ens agraden les pel·lícules 
que no es lliguen de peus i mans a les 
convencions d’un determinat gène-
re específic. Ara serà l’espectador qui 
decidirà si finalment ho hem aconse-
guit o no. Perquè fer una pel·lícula és 
com fer un salt al buit amb l’esperan-
ça que el que t’inte-
ressa a tu li interessi 
a algú més». H

Àlex i David Pastor, 
fotografiats aquesta 
setmana a la Via 
Laietana de BCN.

DELS  
EUA A 
BARCELONA

1 Àlex Pastor va debutar amb el curt 
‘Larutanatural’ (2004). Va guanyar un 
premi a Sundance i va optar al Goya.

2 David Pastor va rodar el seu 
primer curt als EUA, ‘Movie (theater)  
hero’ (2002). També va ser un èxit.

3 Van debutar junts en el llarg-
metratge als EUA, amb el ‘thriller’ 
apocalíptic ‘Infectats’ (2009).
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demà a el Periódico
INTERNET

La xarxa global ho 
sap tot de nosaltres
3 Mòbils, tauletes i 
ordinadors amplien 
les possibilitats de 
recopilar dades 
personals. 

MÉS DIUMENGE

Jesuïtes: l’orde del 
papa Francesc
 3 Tres membres de la 
Companyia de Jesús 
establerts a Catalunya 
reflexionen sobre la seva 
vida i els reptes del papat.

DOMINICAL

Moda de primavera  
per als petits
3 La revista ofereix un 
especial amb idees per 
vestir els menuts i 
informació de centres 
per formar els pares.

l’opinió del públic

JULIA BELTRAN

«És una bona metàfora de la crisi 
econòmica i de valors en què  
vivim. A més, et manté en una  
tensió constant per saber  
què passarà a l’escena següent»

PSICÒLOGA, 24 ANYS

«Et manté en una 
tensió constant»

FRANÇOIS VALLE

«La pel·lícula convida a reflexionar 
sobre fins on és capaç d’arribar 
l’ésser humà en situacions límit. El 
millor és anar reconeixent els carrers 
i monuments de Barcelona»

FERROVIARI, 50 ANYS

«Convida a reflexionar 
sobre l’ésser humà»

MANEL BONILLA

«És una pel·li entretinguda que 
combina acció i entreteniment amb 
un final inesperat. A més té gestos i 
bromes molt bones a les parts de 
diàleg en català»  

ESTUDIANT, 20 ANYS

«Combina acció  
i entreteniment»

CRISTINA TOLÓ

«M’esperava una mica més d’acció, 
tot i així m’ha entretingut molt i a 
més Barcelona està esplèndida. 
¡Tant que fins i tot m’ha arribat a 
distreure de la trama!»  

AGENT DE VIATGES, 42 ANYS

«Barcelona està 
esplèndida»

ANNE SOFIE VALLVÉ

«Veure la Via Laietana, que és on jo 
visc, destruïda gràcies als efectes 
especials tan xulos m’ha encantat. 
En conjunt la pel·lícula m’ha  
agradat moltíssim»  

ESTUDIANT, 12 ANYS

«La pel·lícula m’ha 
agradat moltíssim»

CARME RAMIREZ

«És molt entretinguda. A més, el 
guió i la realització estan molt bé. Els 
actors ja els coneixia de veure’ls en 
sèries de televisió i estan molt bé 
en aquesta cinta»  

PARADA, 47 ANYS

«Els actors estan molt 
bé en aquesta cinta»

TEXTOS: SERGIO SILVA
FOTOS: CARLOS MONTAÑÉS
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Cine i destrucció3 La fascinació per l’apocalipsi Pàgines 2 a 4 LLL

cinc acostaments fílmics

Lars von Trier ofereix un examen 
profundament personal sobre els 
contorns i els efectes de la 
depressió. Perquè, en realitat, 
Melancolía no és una pel·lícula sobre 
la fi del món tal com la coneixem 
encara que ens mostri un altre 
planeta col·lisionant contra el nostre, 
sinó com la fi del món se sent a 
l’interior d’una persona 
psicològicament malmesa.

‘MELANCOLÍA’
LARS VON TRIER (2011)

L’apocalipsi com a metàfora de la 
nostra desconnexió del passat, de 
l’altre i de la realitat per l’efecte de la 
tecnologia moderna. El món s’acaba 
no amb una explosió sinó amb un 
desolador buit, el que deixen els 
éssers humans quan les seves ments 
i la seva voluntat d’existir són 
envaïdes per fantasmes. La més 
espantosa –i la més profunda– mostra 
de terror japonès mai rodada.

‘KAÏRO (PULSE)’
KIYOSHI KUROSAWA (2001)

Una espiral d’esdeveniments que 
inclouen moviments de les plaques 
polars i tectòniques, explosions 
solars, erupcions volcàniques, 
terratrèmols i tsunamis a escala 
mundial ofereixen la més detallada 
destrucció del planeta Terra mai 
posada en imatges. Com de costum, 
Roland Emmerich demostra posseir 
tant sentit del rigor científic com sentit 
de la mesura. 

‘2012’
ROLAND EMMERICH (2009)

Barreja entre El último hombre… vivo 
(Boris Sagal, 1971) i La nit dels morts 
vivents (George A. Romero, 1968), 
contempla l’aniquilació de la raça 
humana per la propagació d’un virus 
creat al laboratori. Poques pel·lícules 
han aconseguit com aquesta retratar 
els nostres temors davant el 
bioterrorisme i la ràbia sociòpata, i a la 
vegada preguntar-nos, ¿qui són més 
perillosos, els zombis o nosaltres?

‘28 DÍAS DESPUÉS’
DANNY BOYLE (2002)

La història ja la coneixeu: un capellà 
teòleg intenta impedir el naixement 
de l’Anticrist –i per tant la derrota de 
la humanitat davant les forces del 
mal–, en un Madrid apocalíptic 
habitat per marginals, la violència, el 
caos i la destrucció... i durant el 
Nadal. Acción mutante va ser la 
primera pel·lícula de De la Iglesia, 
però va ser aquesta la que el va fer 
realment gran.

‘EL DÍA DE LA BESTIA’
ÁLEX DE LA IGLESIA (1995)

TEXTOS: NANDO SALVÀ I JULIÁN GARCÍA

Esperant l’inevitable

Q
ue la humanitat es diri-
geix inexorablement cap 
a l’autodestrucció és una 
cosa que sabem com a mí-

nim des que, l’agost del 1945, les ex-
plosions atòmiques sobre Hiroshi-
ma i Nagasaki van popularitzar la 
imatge d’un enorme bolet de flames 
i fum grimpant solemnement i ater-
ridorament cap al cel. Com va confir-
mar poc després La hora final (Stanley 
Kramer, 1959), de la guerra nuclear 
només se’n podia esperar la mort de 
totes les espècies. El millor, doncs, 
era relaxar-se i esperar. En tot cas, la 
fi del món és una ansietat molt més 
antiga, tan vella com la mateixa idea 
de civilització.
 Però ha estat al llarg de poc més 
de l’última dècada que la creença 
en l’apocalipsi s’ha enfilat al mains-
tream de la nostra cultura. El procés 
s’ha convertit en assumpte cinema-
togràfic de primer ordre. En el pe-
ríode que delimiten la por a l’efecte 
2000, per un costat, i el 21 de desem-
bre de 2012, suposat últim dia del 
calendari maia, per un altre, la cul-
tura popular s’ha intoxicat d’aque-
lla por al judici final, encoratjada és 
clar per l’11-S, i el tsunami del sud-
est asiàtic, i el col·lapse econòmic 
mundial, i l’accident nuclear de 
Fukushima. Posar imatges a la des-
trucció del planeta, diem, no havia 
estat mai tan en voga. 
 De fet, hem estat testimonis de 

tantes invasions alienígenes, de tan-
tes hordes de zombis i de tants cata-
clismes naturals que aquestes ame-
naces han deixat de representar les 
nostres angúnies. En aquests temps 
incerts, necessitem un cine apo-
calíptic en què creure. Per això, en 
lloc dels meteorits i les onades ge-
gants que han donat feina als he-
rois de Hollywood fins fa poc, ara la 
fi del món l’encarnen planetes ano-
menats Melancolia disposats a col-
lisionar amb el nostre, i virus anome-
nats Pànic que es propaguen d’una 
manera tan destructora com les po-
lítiques d’Angela Merkel. La malal-
tia ideada pels germans Pastor a Los 
últimos días és, com la paranoia que 
castiga el protagonista de Take Shelter 
(Jeff Nichols, 2011) --¿qui va dir allò 
que «que jo estigui paranoic no signi-
fica que no em persegueixin»?— o la 
foscor final que engoleix els d’El caba-
llo de Turín (Béla Tarr, 2011), el reflex 
de la nostra psique col·lectiva, perdu-
da i desemparada. A diferència del ci-
ne de Roland Emmerich, aquí no hi 
ha equips de científics o de polítics 
que treballin contra rellotge per sal-
var-nos, no hi ha herois. Estem sols, 
esperant l’inevitable.
 Perquè, no en tinguem cap dub-
te, un dia la vida a la Terra arribarà 
al seu final. L’ésser humà desaparei-
xerà i al seu darrere només hi deixa-
rà un espai buit que seguirà aquí, in-
conscientment, sense nosaltres. ¿Per 

Anàlisi
Nando Salvà
CRÍTIC DE CINE

què insistim a imaginar aquell mo-
ment asseguts davant d’una pantalla 
de cine? ¿Quin tipus d’alleujament o 
esperança pot proporcionar-nos una 
pel·lícula com per exemple La carrete-
ra (John Hillcoat, 2009), terrible de-
mostració que la mort de la civilitza-
ció portarà la mort del civisme? Pot-
ser la idea de la fi del món ens fascina 
perquè és tan gran que, al seu costat, 
els nostres problemes reals són del 
tot irrellevants, i per tant ens sentim 
exempts de preocupar-nos-en; o per-
què confiem que, quan aquest món 

podrit sigui aniquilat, quedarà espai 
per a un renéixer, per a un nou intent 
de fer les coses bé. I, encara que no si-
gui així, la visió de l’apocalipsi hau-
ria de ser en tot cas un estímul: si tot 
allò que ens importa –des de l’amis-
tat fins al bocata de calamars, que ca-
dascú faci la seva pròpia llista– està 
condemnat a existir només una esto-
neta i només per a nosaltres, val més 
que li donem la importància que re-
alment mereix. H33Un fotograma de ‘La carretera’, dirigida per John Hillcoat el 2009.

EL PERIÓDICO

La fi de món és una 
ansietat antiga, però 
posar imatges a la 
destrucció està més 
en voga que mai


