
Realitzadora, guionista, productora de cinema i vicepresidenta de l’Acadèmia del Cinema
espanyola, Judit Colell defensa que el cinema educa i que, com l’estatueta inuit
que ha triat, l’educació pot guiar-nos per sortir de la foscor en què estem immersos
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Si alguna vegada us trobeu perduts en algun lloc
del cercle polar Àrtic,mireu de trobar, en aquelles
enormes extensions de terra glaçada, un d’aquests
misteriosos i toscos homenets de pedra. Seran
ells els qui usmostraran el camí de tornada a casa.
“Els inukshuk són un element propi de la cultura
inuit i estanmolt relacionats amb l’espiritualitat”,
explica fascinada Judit Colell (Barcelona, 1968),
directora de cinema i vicepresidenta segona de
l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogrà-
fiques d’Espanya.

“Quan un inuit caminava per la neu i es trobava
una d’aquestes figures, sabia que anava per bon
camí. Fins i tot als nens els expliquen la història
de l’homedel sac i els diuen que seran els inuk-
shuk els que els ajudaran a sortir de la foscor, a
tornar a la vida”. Aquesta realitzadora, demirada
sensible, crítica i combativa, teixeix ambdestresa
les històries dramàtiques, crues, realistes,míni-
mes, d’autor, sense caure en sentimentalismes.
Observa la figura de pedra que té entre lesmans i
recorda que la va comprar en un viatge que va fer
al Canadà, ja fa alguns anys, amb la seva família.
Ara, diu, la té col·locada almenjador. De referèn-
cia. De nord. De guia.

“Enmoments comaquest ésmolt fàcil que ens
desorientem, que ens deixemportar, perquè
estem immersos en unmónde foscor. Aquesta
figura em recorda que cal trobar de nou el bon ca-
mí. El cinema, en bonamesura, pot exercir aquest
paper en la societat. Perquè educa”, afirmamolt
seriosa. I l’educació és el nostre únic inukshuk
per sortir de la situació en què vivim”, assegura.

Confessa, unamica tímida, ambunmig som-
riure, que per cursi que pugui arribar a sonar, el
seu inukshuk particular és el seumarit, el també
cineasta Jordi Cadena. La seva brúixola personal
i també professional. “És la primera persona a qui
ensenyo el que he escrit, a qui consulto una idea,
un problema. Ell i també elsmeus fills, el Pau i la
Clara, i els pocs bons bons amics que tinc. Són ells
qui em fan tornar a la Terra”.

Colell, juntament ambCadena, va saber retra-

tar, ambdelicadesa, pudor imolt de respecte, el
patiment d’una jove, ElisaK, que un bon dia, ja
adulta, recorda escenes d’abusos sexuals soferts
en la infantesa. La cineasta confessa que sent
devoció pels països de les aurores boreals i les nits
eternes. “Sempre dic que si emperdo, embusquin
a Islàndia. És un país tranquil, summament civi-
litzat, avançat, ple d’energia, i la prova d’això és
que durant tot aquest temps ha estat un referent
en la crisi. Els ciutadans han sabut trobarmane-
res democràtiques, col·laboratives, de sortir-ne.
Haurien de ser un exemple”.s

VIDA
ESPIRITUAL
Almenjador de casa seva,
Judit Colell hi té una figura
d’un inukshuk, element
espiritual de la cultura inuit.
L’educació –i el cinema–,
assegura, haurien d’actuar
com inukshuk i ser una guia
per a la vida.

“ELCINEMA
HADE
SERVIRPER
EDUCAR-NOS
IQUENO
OBLIDEM”

“AQUEST
INUKSHUK
M’AJUDA
ATROBAR
ELBON
CAMÍ”

Per nooblidar
AColellno licosta
gensconfessar ladata
delseunaixement.Al
contrari, li encanta.
Potser,diuorgullosa,
perquèaquelldia,
unparelldesegles
abans,arrencava la
RevolucióFrancesa,
quecanviariaper
semprel’esdevenirdel
món.Iperquèaquell
any, 1968,vasereldel
Maigfrancès.Potser
l’esperitcombatiude
lesdatesva impregnar
aquestabarcelonina,
queimprimeixuna
miradacrítica ide
denúnciaa lesseves
pel·lícules.
Araésapunt
d’estrenarRadiacions
aTV3,basadaenun
textd’EnricJuliana i
JuliàdeJòdar.També
treballa enunaaltra
pel·lícula conjunta
ambel seumarit, així
comenunguiópropi
sobre la tolerància i
el fonamentalismede
l’extremadreta idel
catolicisme. “Ésmolt
importantqueEuropa
recordi lanostra
història.El cinema
hadeservirper
educar-nos iperquè
nooblidem”.
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