
Ambhumor, sempre
Elshomesseriosos
nosóndeconfiança.
OaixòpensaTrueba,
peraqui el sentitde
l’humorésessencial.
“Quinoelposseeixés
comqui téundefecte
físic, i hodic jo, queen
tincun.Notenir sentit
de l’humorés idiota
iperillós.Comença
perunmateix, per la
capacitatderiure’sde

TextCristina Sáez
FotosDavidAirob

“De totes les històries de la història, lamés trista
sens dubte és la d’Espanya, perquè acabamala-
ment”. Si ja ho deia JaimeGil de Biedma. “I no és
poesia, és constatació 100%científica”, assegura
FernandoTrueba (Madrid, 1955), per a qui “Es-
panya no és país de cultura.Hemaconseguit fer
un país d’idiotes, no només perquè no s’hi llegeix,
sinó perquè, i és el quemésm’entristeix, la cultu-
ra estàmal vista”.

Aquest realitzador de cinema, “més francès
quemolts francesos”, està realment preocupat.
Explica que quan era petit, els seus pares, que

simateix, noper fer-te
gràcia”. I l’humor
ésunade les seves
constants. “Semprehe
cregutqueelmillor
quepot ferunen
lavidaés fer riure.
Quanveusunasalade
cinemaplenadegent
rientaixòésdroga
pura, elmésbonicque
hiha,unaespèciede
comuniócol·lectiva
queet satisfàmésque

unBarça-Madrido
queunamani contrael
govern”.Hihahumor
fins i tot al seuúltim
film, Elartistay la
modelo, on retrata la
relacióentreunvell
escultor iuna jove
fugidad’uncampde
refugiats el 1943 ique
acabadeserguardo-
nadaambelpremi
Borau-RAEalmillor
guiócinematogràfic.
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Onzepel·lícules, ungrapatdepremisGoya, diversosàlbums, tresdocumentals, un film
d’animació,un llibre i, perdescomptat, unOscar.Quèmésespotdemanaral realitzador

més francès i ambmés sentit de l’humorde l’acadèmiadel cinemaespanyol?

ELLLIBRE
DEFERNANDOTRUEBA

Els personatges de La niñade
tus jos (1998) feia anys que
revisitaven Truebafins queal
final es va adonar que tenia
el guió de La reina de España,

mai no van poder estudiar, mitificaven la cultu-
ra i s’esllomaven perquè els seus fills (vuit), en
tinguessin. Ara, tot i això, impera una espècie de
menyspreu pel saber, es lamenta. “Empregunto
qui substituirà els savis i intel·lectuals de gene-
racions passades, que tenien un coneixement
inabastable”.Músicaferit, cinemaferit, artferit
i, sobretot, lletraferit. “Encara que jo no sigui
escriptor, la cosa quemés estimo almón són els
llibres. És on sócmés feliç i el quemésm’acom-
panya. Sempre he pensat que elmillor disseny
que l’ésser humà ha fetmai és el llibre”. Això sí,
“en paper, esclar”, postil·la.

A casa seva, quan ell va néixer, no n’hi havia cap.
Quinze anysmés tard, en arribarDavidTrueba,
elmenor de la nissaga, la casa ja n’era plena. “Els
llibres els vam introduir els fills amb la com-
plicitat i l’aplaudiment dels pares. No tenien ni
un duro per donar-te el cap de setmana comels
donaven la resta de nens. Però si el demanaves per
a un llibre, te’l donaven”, recorda el cineasta que
acumula premisOscar, Bafta, Goya...

De tots els llibres que posseeix, en concret n’hi
ha un que li té un afectemolt especial; el va llegir
de jovenet, primer en castellà imés tard el va

comprar en el seu idioma original, en anglès, les
Faules fantàstiques, d’Ambrose Bierce. Elmostra,
ambdelicadesa, ben folrat en plàstic, perquè no
s’espatlli ni elmésmínim. És, amés, la primera
edició americana, del 1889. I fins i tot està firmat
pel fill de l’autor.

“Per ami té una cosa preciosa i és que prefigura
l’humor deGrouchoMarx, que és l’humor que
més empot agradar. Absurd, surrealista, càustic,
ambuna barreja que fa que deixis anar una rialla i
que la següent se’t quedi congelada. I ambun xic
demal humor en l’humor”.s

quenoés, insisteix, una
segonapart. Tambéacabade
produir undisc ambEstrella
Morente,Amar enpaz. “És
unade la cosesmés boniques

amb les quals jo he tingut
relació en lameva vida. Sé
quequan ja no siguemaquí,
hi haurà gent sentint-ho
encara”.

LESCOSESMÉS
BONIQUES
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