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Fa poc més de 20 anys Spike
Jonze es va guanyar un lloc
als Oscars –nominació a mi
llordirector–ambladelirant
comèdiaCómoserJohnMal

kovich, en què un titellaire encarnat per
JohnCusacktrobavalamaneradeficar
sedinsdelcapdel’actorquejaaleshores
tenia dues nominacions als premis de
l’AcadèmiaperEnun lugar del corazón i
En la línia de foc. Si bé tot allò era una
simple fantasia, quanesparla ambel ve
ritableMalkovichnoquedadubtequeté
unament fascinant. L’entrevista que va
concedir pel seupaper a la sèrie deNet
flix Space force, des de la seva mansió a
Cambridge, Boston, va permetre pre
guntarli com ha estat la seva experièn
cia durant la pandèmia i escoltar les se
ves reflexions sobre laciència.

Quèés el quemés estranyade la se
vavidaquotidiana?
Encaraquediuendemiquesocunaper
sona freda i distant, no crec que sigui
cert. El que ésmés estrany és la interac
ció amb amics i col∙legues, i la gent amb
qui em solia trobar diàriament. De tota
manera, no és tan terrible, empucman
tenir encontacteambunmuntdegent, i
aixòeraelqueestava fent just abansque
comencéssimaquestaentrevista.Estava

explicant un acudit als meus amics de
Rússia, amb qui em puc mantenir en
contacte de manera virtual. En qualse
volcas,socunhomemoltafortunat,per
què tinc bona salut, i a diferència de la
vasta majoria dels milions de persones
queviuena laTerra,nohedetreballar la
setmanaqueveni laquevindràdesprés,
i nom’ha passat res per no haver treba
llat durant uns mesos. Per tant, no em
puc queixar. El cert és que he utilitzat
aquest temps per revisar certes coses
que vull preparar per al futur, encara
que cap d’aquests projectes no tenen a
veure amb el cinema o la televisió, sinó
queestanvinculatsamblamúsicaclàssi
ca. De totamanera, ésmolt bonic escol
tarelsocells imirarelsarbres.Cambrid
ge, on m’estic ara, és molt verd. Hi ha
moltíssimsarbresfruiters, igranquanti
tat de jardins amb flors, així que m’he
dedicat amirar el quem’envolta.He es
tat llegint molt. I també he treballat en
tot elqueno téaveureambel cinema.

Aquesta casa a Cambridge no és
l’únicaqueté,no?
No, tenim una casa a França on fem vi.
Lamevaesposa s’hi va estar almarç, pe
rò jonohivaigpoderanarperquèestava
fent una gira per una altra regió d’Euro
pa.Peròaquestaés l’èpocaenquèembo
tellemelrosat.ÉsunagranjaaProvença.
Hivaigserperúltimavegadamentre fil
mava la sèrie de Paolo Sorrentino a Ro

ma.
Ha desenvolupat algun nou talent

enaquestsdiesacasa?
Em temo que no. Surto a caminarmolt,
llegeixo, treballo al jardí. Crec que he
millorat en els meus coneixements de
jardineria. També he estat cuinant bas
tant.

Nohaestatdissenyant?
No. Vaig deixar de dissenyar moda fa
uns tres anys, encara que fa unes setma
nes sí que vaig dissenyar uns empape
rats i araestemtreballanten la restaura
ciód’unedifici.

Comesportaamblamascareta?
Tinc sentiments contradictoris perquè
crec que amb la mascareta inspirem les
toxinesdel nostre cosque se suposaque
hem d’exhalar, ja que lamentablement
lesmascaretes les atrapen. Per tant, no
més n’utilitzo quan vaig a una botiga. Si
surto a caminar ho faig pels camins que
estanalamevapropietatipelmeujardí, i
per això no em poso mascareta. He co
mençat a pensar a ferme’n jo mateix.
Tinc alguns materials, encara que ja te
nia d’abans algunes mascaretes per als
viatges.

Comveuel futur?
Ésmoltdifícil saberquèpassarà,perquè
per poderho avaluar cal tenir informa
ció fiable. Ningú no sap com estaran les
coses d’aquí un mes i molt menys els

propers anys. Però un sempre pot bus
car respostesen lahistòria i si et fixesen
l’epidèmiadegripespanyoladel1918,els
teatres i les sales de concert, on jo solc
treballarmolt sovint al voltant delmón,
van estar tancades durant dos anys. Per
tant,nosabemelqueensofereixelfutur.
Per sort tenim educació, cultura, obser
vació. Però jo prefereixo confiar en la
meva intuïció, una cosa que tothom té
encara que potser no hi presti l’atenció
deguda. La informació fiable ésmolt di
fícil de trobar enqualsevol situació en la
vida.Ésunade les einesqueutilitzo, pe
ròno l’única.

Lihaservit enaixòel fetd’haver in
terpretat un científic que recorda el
doctorFauciaSpace force?
Clar. La sèrie és profètica en molts àm
bits, però d’altra banda es tracta d’una
vella batalla en què la ciència ens indica
elquehemdefer.ElpersonatgedeSteve
Carell ho diu molt bé a la sèrie. Explica
que no els creu perquè de vegades ens
diuenqueels carbohidrats sónbons i al
tresvegadesquesóndolents.Duescoses
podenexistiralhoraipodenserdolentes
obones segons les circumstàncies.Greg
Daniels, el creador de la sèrie, m’expli
cava que undels epidemiòlegsmés pro
minents de San Francisco li va explicar
que és impossible tenir informació cor
recta sobre el virus. Crec que s’han co
mès grans errors. Molts epidemiòlegs
no estan d’acord amb com s’han fet les
coses. El científic de l’Imperial College
quedirigiaelmaneigdel’epidèmiaaAn
glaterra va fer una barbaritat i hi va ha
verderenunciar.Finsitotenaquestasè
rieelscientíficsnovolenquelanaus’en
lairi. Crec que la sèrie parla de la tensió
entre la ciència i la gent, l’educació o la
falta d’educació, els instints, impulsos i
sentiments. Per aixòhi hahagut discus
sions sobrecadaaspectede lapandèmia
desque totvacomençar.c

AARON EPSTEIN/NETFLIX

JohnMalkovich a Space force, sèrie de Netflix

“Ningú no sap com
estaran les coses
d’aquí unmes”

John Malkovich, actor, estrena la sèrie ‘Space force’

NI UNA QUEIXA

“Soc afortunat: tinc
bona salut, i no he de
treballar la setmana
que ve ni la següent”

CRÍTIC AMB LA GESTIÓ DE LA CRISI

“Crec que s’han comès
grans errors.Molts
científics difereixen de
com s’han fet les coses”

ENTREVISTA

Oriol Pi de
Cabanyes

Alexandre
deRiquer

Tal com Milton Glaser, el gran
dissenyador de Nova York que
acaba de morir, Alexandre de
Riquer, dibuixant i pintor, ar

tista emblemàtic del nostremodernisme,
respiral’airedelmovimentArtsandCraft
de William Morris, que conceptuava la
creativitat artísticanodissociadade la sà
via manualitat de l’artesania. Imaginació
a lament, llumalsulls i habilitat a lamà.
Morris, Riquer i Glaser sintetitzen, ca

dascú a la seva manera, la imatge visual
d’unmóncadacopmésallunyatd’unana
turalesa idealitzada en tant que paradís
perdut. Tots tres participen d’un mateix
esperit renovador de la tradició artística
en què es troben tots els corrents del que
en podríem dir la modernitat evolutiva,
no rupturista. Labellesa és útil i la utilitat
ésbella, aquesta enpodria ser ladivisa.
Eldissenymodern,elconceptemodern

del disseny, ve d’aquesta tradició no ico
noclasta. Introductor al país del cartell li
togràfic dibuixat amb finalitats publicità
ries, Riquer va ser el pioner en la intro
ducció aquí de l’estètica del
prerafaelisme que havia après in vivo a
Anglaterra.Laseva estèticaeraneomedi
evalitzant (com el neogòtic de Violletle
duc) i concebia l’ art comuna tasca que té
moltde sagrat.
Riquer va treballarmolt per socialitzar

una imatgeencantadadelmón,queesde
via correspondre a la idea que se n’havia
fet en el seu interior. Ambmenys èmfasi i

menys brillantor que Rusiñol, que predi
cava i practicava el sacerdoci de l’ artista,
Riquertambévadefensarelsvalors ideals
de lapràctica artística enunsEscrits d’art
que ha reunit a les Edicions de laUniver
sitat de Barcelona el professor Eliseu
Trenc, especialista destacat de la seva
obra.
Riquer va ser un creatiu publicitari

abans que prosperés aquesta curiosa de
nominació.Voliaarribaralgranpúblic.El
seu dibuix és de línies molt fines, sense
angles rectes, i recorda la cal∙ligrafia per
sa, amb arabescos orientalitzants. Amb
frisosacadacant,va il∙lustrarelCanigóde
Verdaguer (queésqui vaoficiar el seu ca
sament). I és també el dissenyador de la
capçalera de Joventut!, l’emblemàtica re
vistadelmodernismecatalà.
També escriptor, Alexandre de Riquer

té unes delicioses memòries d’infantesa,
Quan jo era noi, que han estat reeditades
recentment per edicions de L’Albí a cura
deJ.M.Solà. Iun llargPoemadelboscque
vamerèixerelselogisdeFredericMistral,
reeditat fa unsmesos per Adesiara a cura
de Roger Miret. I el recull poètic Petons
ara editat per Trípode, a cura de Maria
Planellas.
Nascut el 1856 a Calaf, on el venera el

col∙leccionistaJoanGraells,aquestanyes
commemora el centenari de la mort
d’Alexandre de Riquer i Ynglada. Dibui
xant ipintor,dissenyador,decorador,crí
tic d'art, poeta i narrador, Alexandre de
Riquer va contribuir molt poderosament
a fixar l’estètica d’una època i a la creació
d'unpatrimonivisual, eldelmodernisme,
del qual encara viu molt la
Barcelonapost 92.

Aquest any és el centenari
de lamort de Riquer, que va
ajudar a fixar el patrimoni
visual del modernisme


