entrevista

«El cine pot ser assaig, poesia,
retrat, autobiografia o dietari»

Text > Jordi Dorca
Fotos > Toni Vilches

Cravan vs. Cravan (2002), La leyenda del tiempo (2006), Los
condenados (2009), La noche que no acaba (2010), Los pasos
dobles (2011), Murieron por encima de sus posibilidades
(2014), La propera pell (2016) o Entre dos aguas (2018)
són alguns dels films dirigits per Isaki Lacuesta (Girona,
1975). La seva filmografia és avui reconeguda per part
de la crítica i dels grans festivals com una de les més
interessants del cinema d’autor europeu. Tastaolletes per
definició, Lacuesta ha participat en molts projectes artístics
diferents, ha realitzat diversos curtmetratges i ha creat
diverses instal·lacions per a exposicions artístiques. Parla
amb confiança i amb serenor, i en cada resposta denota
coneixement i empatia. Enraonar amb ell sempre és un
plaer, perquè a més d’un excel·lent cineasta és un gran
conversador.

Isaki Lacuesta,
un cineasta viatger que transita
per les fronteres
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No sé si m’equivoco, però crec que
pel que fa a reconeixement, ara esteu en el vostre millor moment. Hi
esteu d’acord?
Sí, fins ara les crítiques havien estat
molt polaritzades i extremes; en canvi,
aquesta vegada han estat més unànimes i això ha fet que tot hagi estat més
relaxat. També noto que gràcies als
premis Gaudí, Goya i la Concha d’Or
del Festival de Sant Sebastià tinc més
reconeixement al carrer i més tirada
pel que fa a públic.
Sentiu que heu canviat molt com a cineasta des de la primera pel·lícula en
relació amb el que feu ara, o essencialment sou el mateix?
Penso que he après. Sempre vull creure
que fins i tot el més tonto aprèn. Ara tinc
mitjans que abans no tenia. El que no
ha canviat és que continuo fent sempre
les pel·lícules que em venen de gust.
Encara teniu llibertat per escollir els
projectes que us agraden més?
No crec que sigui una qüestió de llibertat, crec que és més una qüestió d’actitud. Al final, la llibertat te la prens, i si
allò és el que vols fer, ho fas.
La vostra vocació era en un primer
moment la literatura, volíeu ser escriptor, però llavors vau decidir
escriure amb càmeres cares.
Sí, escriure amb llapis cars, seria.
Exacte, llapis cars. Però quan va ser
que vau tenir la idea de dedicar-vos al
cinema? Hi vau veure unes possibilitats que la literatura no us donava?
Formava part del mateix impuls. És una
forma de crear, de pensar i d’escriure.
Jo volia ser escriptor, però em vaig matricular a la Facultat de Comunicació.
Mentre estudiava audiovisuals, continuava escrivint al Diari [de Girona].
A poc a poc, em vaig anar dedicant
més al cinema, i l’escriptura va quedar
més apartada. Mai està del tot descartat; el dia que el cinema em jubili potser
em dedicaré a escriure. El que sí que he
constatat és que en un primer moment
veia el cinema com una cosa més narrativa, molt relacionada amb el «cinema
novel·la», en canvi ara, amb el temps,
he anat descobrint que pot ser molt més
>> Isaki Lacuesta al rodatge de
Cravan vs. Cravan l’any 2000.
(Autoria: Lucia Faraig)
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que això: el cine pot ser assaig, poesia,
retrat, autobiografia o dietari. Aquestes
possibilitats són les que m’interessen
més del cinema, el fet que pot ser-ho tot.
De fet, escriviu els guions de les vostres pel·lícules.
Sí, però és molt diferent. Els guions són
molt funcionals. Aquesta escriptura
no arriba al lector, és un instrument al
servei de la pel·lícula.
Enllaçant amb el que dèieu abans i
essent un director que heu cultivat
molts formats, us agradaria treballar
amb algun format amb el qual encara no ho hàgiu fet?
Sí, de fet hi ha més formats amb què
no he treballat que no pas amb què he
treballat, però mai m’he mirat els projectes d’aquesta manera.
La ficció televisiva us crida l’atenció?
M’interessa i tinc idees, però crec que
la televisió està en un punt molt tradicional; em fa l’efecte que és l’inici d’alguna cosa que té moltes possibilitats
però que de moment està en una fase
molt conservadora. Crec que d’aquí a
uns anys es podran fer projectes que
s’acostin molt més a allò que jo m’imagino ara que es podria fer. De moment,
les converses amb les productores i

«Continuo fent sempre
les pel·lícules que em
venen de gust»
plataformes són una mica decebedores. D’aquí a un temps es faran coses
més àmplies.
El vostre cinema fluctua entre el documental i la ficció. No sé si ficcionar
una realitat com heu fet a la darrera
pel·lícula us permet ser més precís a
l’hora de mostrar el retrat a l’espectador.
Depèn de la pel·lícula; en cadascuna
em plantejo quines són les formes més
adients i cada una requereix tècniques
diferents, a vegades més associades al
documental o a vegades d’altres més
associades a la ficció. En el cas d’Entre
dos aguas, la vocació és de retrat, i buscàvem que fos compacta formalment.
Us interessa molt el personatge i
també l’actor? A Entre dos aguas, per
exemple, teniu la impressió que voleu retratar aquests dos personatges
perquè hi heu empatitzat molt?
Entre dos aguas neix de la necessitat
de retratar un espai, unes vides i una
gent. En aquest cas, ells són el centre

Podeu dir-nos alguna cosa més sobre
aquest projecte?
Sempre que hi vaig penso en les ganes
que tinc de retratar tot aquest espai
que forma part del meu bagatge sentimental i físic. La història que vull explicar té molt a veure amb el Banyoles
dels anys vuitanta i també amb el pas
de la infància a l’adolescència. La història és la d’un nen que entra a la pubertat i també té relació amb els morts.
És un comiat i alhora un retrobament
amb els meus primers morts i un retrat
de la primera joventut.
>> Lacuesta, al mig, al rodatge d’Entre dos aguas el 2018. (Autoria: Lucia Faraig)

«Les pel·lícules són
una excusa fantàstica
per passar temps a
llocs que t’agraden»
de tota la pel·lícula. Cada vegada admiro més els actors, cada vegada veig
que allò que fan és més increïble i inversemblant. Jo soc un actor pèssim, i
quan els veig interpretant i veig el que
aconsegueixen transmetre, me’n quedo admirat.
I en aquest cas, es tracta d’actors no
professionals?
Sí, en aquest cas, sí. Però treballem
igual de bé amb uns que amb els altres. Dels actors professionals, n’aprofitem el coneixement. Pots trigar anys
a escriure un guió, i quan parles amb
un actor, ell hi aporta matisos i aspectes en els quals no has ni pensat. Ells
ho pensen tot des del cos, des d’un aspecte molt més orgànic.

Sempre heu vist el cinema com un
viatge?
El cinema és una manera de conèixer
llocs, altres persones i altres maneres
de viure. Allò que es diu que els actors
poden viure altres vides també es pot
aplicar als directors, i aquest és un dels
aspectes més importants del cinema.
El cinema t’obliga a posar-te al cap
d’altres persones i això és fascinant.

Banyoles és un espai molt màgic...
Banyoles és un espai molt màgic i ho
continua essent; és ple de personatges molt màgics. La idea és refer el
Banyoles dels anys vuitanta. El fet que
l’estany sigui un espai per preservar
fa que bona part de la ciutat s’hagi
mantingut molt igual. Però m’agradaria recrear allò que sí que ha canviat,
m’agradaria recrear, per exemple, el
Museu Darder d’aquell moment, amb
els fetus, les pells i el negre.

Heu rodat a Girona, Barcelona, París,
Cadis, Mali, Perú...
Sí, però també podria fer pel·lícules
aquí i seguir la mateixa idea. Si rodés
a Salt, a Montjuïc o al carrer del Migdia
també trobaria gent que no és com jo.

De fet, ja hi vau rodar quan vau fer
aquella correspondència fílmica amb
la directora japonesa Naomi Kawase.
La correspondència és un gènere estrany, una cosa íntima que saps que
es mostrarà en públic. Jo tenia ganes

Us heu plantejat rodar alguna altra
pel·lícula a prop de casa?
Sí, m’agradaria rodar a Banyoles. Hi
vaig viure de petit i fins a l’adolescència. Tinc un guió escrit amb una història que passa allà i m’agradaria molt
rodar-lo.

«M’agradaria rodar
a Banyoles. Hi vaig
viure de petit i fins a
l’adolescència»

I San Fernando (Cadis), què té que us
agradi tant i què us ha portat a ferhi dues pel·lícules amb els mateixos
protagonistes (La leyenda del tiempo
i Entre dos aguas)?
El primer motiu és que la vida allà és
molt diferent de la meva. Després, el
paisatge, i finalment, el caràcter de la
gent de San Fernando. Hi vam anar, ens
va agradar i hi volíem passar temps. Les
pel·lícules són una excusa fantàstica
per passar temps a llocs que t’agraden.
>> Lacuesta a la retrospectiva que li va
dedicar el Centre Pompidou el 2018.
(Autoria: Isa Campo)
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>> Rodatge de Condenados, el 2008. (Autoria: Jorge Fuembuena)

de fer una cosa a quatre mans amb
ella. En un primer moment això es
tractava de converses públiques entre
cineastes; van ajuntar l’Albert [Serra]
i el Lisandro [Alonso], a mi i a la Naomi, i en el transcurs de les converses
es va pensar que estaria bé compartir algun projecte entre els cineastes

que hi participàvem. Després es va
llançar la idea de fer una correspondència, com la que havien fet [Víctor]
Erice i [Abbas] Kiarostami. A mi, potser m’hauria agradat codirigir alguna
cosa junts. Poder fer coses conjuntament és un aspecte que envejo molt
dels músics.

Aquesta proposta de les correspondències sorgeix d’un centre cultural.
Heu estat present al Centre Pompidou de París, on us han fet una retrospectiva; també heu fet una exposició
al Bòlit de Girona que es va poder
veure al Centre d’Arts Santa Mònica:
«Les imatges eco». Creieu que hi ha
un tipus de cinema que només es pot
fer als museus perquè ofereixen unes
capacitats expressives que la sala encara no pot oferir?
No és que només es pugui fer als museus, però sí que conviden a fer-ho de
forma diferent. En primer lloc, perquè
l’espai és diferent. A mi el que m’interessa quan faig treballs a museus i
centres d’art és treballar amb l’espai,
fer un cinema que s’expandeix en
l’espai i que es pugui desplegar. Amb
aquest cinema, la relació amb l’espectador també és diferent. L’espectador
comença a caminar, comença a mirar, descobreix que no ho pot veure
tot; no hi ha un plantejament, un nus
i un desenllaç, i per tant ha d’escollir
com fa el recorregut. És aquesta relació amb l’espai el que m’interessa
més. Els museus i el centres d’art són
>> Isaki Lacuesta i Isa Campo al rodatge d’Entre
dos aguas. (Font: Arxiu Isaki Lacuesta)
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«El cinema per
naturalesa sempre
ha sigut una barreja
d’altres disciplines, i
crec que això és bo»
els que fomenten més aquesta relació,
però es podria fer a les sales. De fet, els
lletristes com Isidore Isou o Maurice
Lemaître, quan feien accions a la sala
de cinema, ja trencaven aquesta idea
unidireccional de la pantalla i ja projectaven a tot arreu. També cal tenir
en compte que el públic dels museus
i centres d’art no té cap mena de prejudici; en canvi, el de les sales té una
visió més conservadora.
Què és el que us ha sorprès més de
treballar en centres art? Què els fa
diferents del cinema?
El que em va sorprendre més quan vaig
fer la primera exposició va ser el desconeixement mutu que hi ha entre la gent
del cinema i la gent de l’art, i encara
avui és el que em sorprèn més. També
em sorprèn com els bagatges propis
fan que vegis i percebis les obres de
manera diferent. Per exemple, amb la
torre de Pep Admetlla era sorprenent
com la gent del cinema ho percebia
d’una manera, i la de les belles arts,
d’una altra. En aquell cas, sorprenia
allà on miraven: els del cinema veien
un projector a dalt i miraven a terra per
veure què es projectava; en canvi els
de les belles arts entenien més que el
concepte era la llum i no pas allò que
es projectava. Em sorprèn que siguin
mons tan diferents encara.
També heu treballat amb molta gent
de fora del cinema: Pep Admetlla, Sol
Picó, Miquel Barceló, Pau Riba, Refree o Albert Pla. Això també us ajuda
a obrir i a expandir les possibilitats
del vostre cinema?
El cinema per naturalesa mai ha sigut
tancat, sempre ha sigut una barreja
d’altres disciplines i crec que això és
bo. Altres cineastes creuen que el cinema ha de ser pur i refusen el que prové
d’altres disciplines; jo crec que no, el
cinema de manera natural ho aplega
tot. Llavors crec que evitar-ho buscant
un cinema pur, que a mi em sona a Leni

Riefenstahl, és una equivocació. A més,
quan estàs amb cineastes i parles molt
amb ells i només amb ells, tot es torna
molt endogàmic; si treballes amb altres
artistes, almenys d’entrada, ja canvia
en el fet que es queixen de coses diferents. A part, també aporten idees diferents: treballar amb arquitectes em
va fer pensar molt en els materials i en
com l’espectador percep aquests materials. Treballar amb altres artistes
et permet repensar la teva disciplina
i això és molt inspirador. També hi ha
allò que comentàvem abans de viure les
vides que no has pogut viure. Treballar
amb ells em permet jugar a ser el meu jo
pintor, el meu jo arquitecte o el meu jo
músic que no vaig poder ser.

«El fet de treballar i
dialogar amb altres
artistes no em sembla
atrevit, em sembla
natural»

Això té un punt d’atreviment?
A mi el fet de treballar i dialogar amb
altres artistes no em sembla atrevit,
em sembla natural. No és gaire habitual, però no sé molt bé per què. Suposo que el fet d’haver començat amb
Cravan vs. Cravan va fer que la gent del
món de l’art em truqués més per treballar amb ells. El món de l’art sempre
m’ha interessat molt; si no, no hauria
fet aquesta pel·lícula.
Quan feu encàrrecs, també els doneu
una pàtina molt personal.
Si no, no els accepto. Si no em permeten descobrir, investigar i ferme’ls meus, no m’interessen i no els
accepto.
El procés d’escriptura de les pel·lícules és normalment a quatre mans
amb Isa Campo.
Darrerament, a sis. Tant La propera
pell com Entre dos aguas, i també la
que ara estem escrivint l’Isa i jo conjuntament amb Fran Araújo.
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Quins avantatges i inconvenients
veieu a escriure els guions entre més
persones?
D’inconvenients, cap. De fet, això va
venir de quan escrivia La propera pell.
Aquesta pel·lícula és la segona que havia de fer, però per circumstàncies es
va demorar. Hi havia un personatge
femení que no estava segur que pogués entendre, i li vaig demanar a l’Isa
que m’ajudés. Quan vam poder aixecar la producció de la pel·lícula, deu
anys després, havíem perdut tota la
perspectiva, i per això li vam haver de
demanar a en Fran que ens ajudés. El
cinema és un treball en equip i el que
m’impressiona més és com un treball
col·lectiu s’acaba assemblant tant a tu.
És una feina molt col·lectiva que passa
pel teu filtre i acaba essent molt teva.
Això vol dir que també assumiu moltes coses de la gent de l’equip i que
apreneu amb ells?
I tant! Completament, hi ha una feina
de simbiosi. Les millors pel·lícules o
les que m’agraden més són les que s’assemblen més als seus directors. És com
una veu narrativa, aconsegueixes una
veu a partir d’una col·lecció d’imatges.
Heu considerat adaptar alguna obra
literària al cinema?
La que escrivim ara és una adaptació.
En el vostre cinema heu treballat
molt el fora de camp, personatges
que són presents durant la pel·lícula
però que no apareixen en pantalla,
com ara Cravan, Camarón, guerrillers morts o el pintor François Augiéras.
Aquesta tensió entre el que és visible i el que és invisible forma part de
l’essència del cinema, i això és present, potser de forma inconscient, a les
meves pel·lícules. A Los condenados i
a Los pasos dobles hi és molt present.
En el cas de La leyenda del tiempo potser hi ha un error de percepció que
no s’hauria donat si no hagués rodat
abans Cravan. No és una pel·lícula sobre Camarón, Camarón només és una
excusa, i és una pel·lícula molt més en
present, amb els cossos que sí que hi
són. En el cas de Cravan vs. Cravan,
els cossos presents fan de mèdiums
per fer visible el cos que no hi és. A La
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leyenda, Camarón és una excusa, una
capa més dels personatges... De fet, el
cantant és el vincle entre ells.
Cravan vs. Cravan va ser una gran
opera prima que us va proporcionar una bona entrada i un bon reconeixement. Encara la veieu molt
vostra, o sou d’aquells artistes que no
es veuen reflectits en les seves obres
primerenques?
Jo no torno a mirar les meves pel·lícules. Llevat que sigui per preparar una

«La tensió entre el que
és visible i el que és
invisible forma part de
l’essència del cinema»
classe o, per exemple, per a aquesta
darrera exposició, no les torno a mirar,
i si ho faig, en miro alguns fragments.
Totes les pel·lícules són autoretrats
d’un moment molt concret. Podria

pensar que en aquella època podria
haver-ho fet molt millor, però amb
això no hi ha res a fer. Crec que si penses a corregir allò que has fet, tens un
problema. Sempre poso l’exemple de
Thomas Mann, que de gran es va posar a corregir les seves novel·les, i crec
que és un error. El que importa és que
les pel·lícules pertanyin a un moment.
Els errors i les mancances també són
significatius d’un moment; vaig fer el
que vaig voler o el que vaig poder i no
ho puc canviar. Suposo que el més reivindicable de la pel·lícula és el punt de
desvergonyiment que tenia.
Hi ha algun personatge que us interessaria retratar a la manera de Cravan?
Ara mateix, no, però no funciono de
manera tan programàtica, funciono
per impulsos. El que sí que tinc és un
projecte que toca molt la part fantàstica
i la presència fantasmagòrica. De petit
el cinema fantàstic m’agradava molt, i
en aquesta idea això hi deu ser present.
Us heu plantejat fer alguna pel·lícula
més clàssica, una pel·lícula de gènere?
Potser La propera pell és la que s’acosta

més al que s’entén per pel·lícula de gènere. Quan la fèiem, pensava molt en
el Hitchcock dels anys quaranta, el que
m’agradava d’adolescent, el de La sombra de una duda. Després va derivar en
una cosa més afrancesada, un retrat
de comunitat més semblant a Claude
Chabrol. També pensava en El extraño
de Welles. Però fins i tot en projectes
com aquest no puc evitar jugar amb les
tensions dels gèneres.
Sempre us moveu en la frontera entre
gèneres, entre realitat i ficció.
El que intento és que no siguin projectes tan «meta»; Cravan vs. Cravan i
Los pasos dobles tenen un punt «meta».
Això m’interessa molt, però també pot
interposar-se entre l’espectador i els
personatges. Últimament intento que
aquestes actituds estiguin més incorporades i siguin més invisibles, que no
siguin pel·lícules «meta», sinó que el
predomini sigui el fet encarnat.
Passem a temes més prosaics. Cada
vegada és més difícil aconseguir finançament per rodar pel·lícules?
No sé si costa més o si està igual. El que

tinc clar és que no millora. Sempre és
molt difícil i molt complicat, però, quina feina no ho és? En el cinema d’autor
és molt dificultós trobar finançament
perquè són pel·lícules que no interessen a les cadenes privades. Però en
qualsevol cas, fa vint anys que fem el
que ens agrada i no sembla que de moment hàgim de plegar.
Els festivals són un espai imprescindible per promocionar pel·lícules
com les vostres?
No estic en condicions de rebutjar cap
espai, i els festivals fan una feina de discriminació positiva i de suport al cinema que no és la de les sales comercials.
Fa vertigen ser dels pocs que han
guanyat dues Conchas d’Or al Festival de Sant Sebastià?
Les ha guanyades Francis Ford Coppola,
Arturo Ripstein, Gutiérrez Aragón
i l’iranià Bahman Ghobadi. Fa gràcia, espero que ajudi. Però Coppola
ha guanyat moltes coses que jo no he
guanyat, i jo, per exemple, no tinc vinyes com ell. No sé què dir-te, està bé i
espero que ajudi.
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