
ENTREAMICS
AMar Coll li agrada treballar
ambamics. Nonomés fan
cameos en les seves històries,
sinó queamés rodaambells
i sol escriure els seus guions
imuntar amb les seves dues
millors amigues

TextCristina Sáez
FotosManéEspinosa

Aquestanoia espanta. Perquèmalgrat el seu
aspectedolç i d’unmig somriureunamicamurri
sempre apunt a la comissuradels llavis, és capaç
compocsdedeixar-nos forade combat a la butaca
del cinema ideixar-nosunsquants blaus.Decon-
frontar-nos amb lesmisèries emocionals familiars,
d’explicarhistòries i endinsar-se enunanafra que
bépodria ser lanostra.

MarColl (Barcelona, 1981) també impressiona. Pel
seuenorme talent. Per la seva capacitat de traçar
personatgesd’aspecte fràgil, però forts comroques.
Per la sevamanerad’incorporarhumornegre,
d’incomodar-nosunamiqueta,mirant als ulls dels

personatges.De tu a tu. “La intenció [a les seves
pel·lícules] és celebrar la disfuncionalitat.Quea la
vidahihadebo i dedolent.Queaquest és el tauler
i lesfitxesqueenshan tocat.Queaixòdeviure és
un joc, unviatge, una aventura.Quehihadolor,
però també felicitat i emoció”.Assegura aquesta
directorade cinemaque totes les seveshistòries
sónpersonals, en el sentit que semprehihauna
cosaque la implicadirectament. “Treballo amb
material sensible, quem’importa, quem’emociona,
o quem’interessa”. Potserper això, li agrada colar
petits retalls íntims als seusfilms: desd’amics que
posadefigurants especials fins a la tosdel seupare,
comen la seva segona cinta, o objectes.
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Amb28anysva rodar laprimerapel·lícula, ‘Tresdies amb
la família’, i vaobtenir trespremisal festival deMàlaga iun
Goya.Va tornaramb ‘Totsvolemelmillorperaella’, i s’ha
confirmatcomunade les cineastesmésbrillants

LESTASSES
DEMARCOLL

Tres àrees
Costade creureque
aquestadirectorano
tinguésunavocació
claradesdepetita
comanarradora
d’històries o coma
artesanad’emocions.
Opotserfins i tot com
acirurgiana.Perquè
MarColl assegura
queel fet d’estudiar

cinemava seruna
decisió completament
racional. Buscava
dedicar-se a alguna
cosaonnohihagués
una separació tan
òbvia i clàssica entre
vida i professió. I
aleshores l’Escola
deCinemade
Catalunya, l’Escac,
estava començant i li

va semblar, diu, que
podia serdivertit.
“Mainovaigpensar
quefinalmentdirigís
pel·lis, dedicant-mea
alguna cosa creativa.
Emveiamés en
temesdeproducció,
o logístics”, assegura.
Doncsmiraque
es va equivocar,
afortunadament.

Petits detalls amb importància.Com les tassesde
cafè quedesde fa algun tempshan tornat a la seva
quotidianitat. Erendels seuspares i erena la casa
onva créixer, al barri barceloní de lesCorts.Als 20
anys envamarxarper tornar, ambunaaltrapell i
altres vides, ahabitar-la unadècadadesprés. Imal-
grat elsmolts llogaters quehihanpassatmentres-
tant, el jocde tassesperdura. “Permi representen
allò estranyque resulta en tornar aunespai on ja
havies viscut, deuanysmés tard, enuna situació
diferent, peròque comportamolts records. I és
gairebéunexercici denostàlgia beure-m’hi el cafè
cadamatí. Emfamolta il·lusió”. PerMarColl, la
nostàlgia té a veuremolt ambel cinema, ambel fet

de registrar les coses. I compassa ambuna simple
tassa, a aquesta cineasta totes leshistòries que
trasllada al cel·luloide també sóncapacesde trans-
portar-la aunaèpocade la seva vida, a unpaisatge
emocional.

“Enel fons, unade les coses bonesde fer-semés
granés lamemòria, que ambels anys es vaom-
plint de records, demoments, potser idealitzats,
transformats, peròque sónuna fontdeplaer en
evocar-los. I els petits objectes quevas conservant,
que et vanacompanyant, com les fotos oper ami
les pel·lícules, compleixenaquesta funciód’aju-
dar-nos a reviure aquestes emocions”.s
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