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El cinema és l’únic art visual més complex que 
l’arquitectura. Les dues arts operen en un espai concretat a 
base d’idees potents i d’una atenció pel detall obsessiva que 
sovint (la gran majoria de cops) és fruit d’un treball 
col·lectiu en que molta gent creativa suma la seva autoria a 
un projecte comú donant el millor d’ells mateixos. Són dues 
arts en que la complexitat va per capes, capes i capes d’obres 
dins d’obres i projectes dins de projectes i significats dins 
de significats. I és una d’aquestes capes la que fa que el 
cinema sigui més complex que l’arquitectura: a l’espai se li 
suma el moviment. Tres classes de moviment diferent que es 
poden combinar o no: el moviment de la càmera, el moviment 
dels actors i el moviment d’algun objecte que, inert tota 
l’estona, passa a revelar-se i resignificar tota una escena 
quan apareix.  

Un apunt sobre bona part de l’art asiàtic: no és 
revolucionari. No ho és en el sentit que totes les novetats 
que van proposar les avantguardes es superposen i s’incorporen 
a l’imaginari existent convivint de manera harmònica, 
expandint els límits mentre es conserva la base. L’art asiàtic 
té unes arrels potentíssimes que li permeten treballar amb 
unes convencions visuals i narratives diferents que han 
retornat amb escreix la primera influència que va venir 
d’Europa. I en això estem. El cinema asiàtic presenta un 
sentit de la sobreactuació radicalment diferent al del nostre 
cinema. El cinema asiàtic treballa des de l’exageració obviant 
el corrent naturalista que fonamenta el cine de Hollywood i, 
per extensió, el nostre cànon. Dins aquest cinema asiàtic hi 
ha el coreà, i dins el coreà els Oscar d’aquest any han 
consagrat Bong Joon-ho, un director de cinquanta anys 
posseïdor d’una trajectòria absolutament coherent basada en 
una denúncia social de l’estructura de la seva Corea (la del 
sud) molt salvatge i directa. Vaig conèixer Bong Joon-ho amb 
Snowpiercer, un còmic (i el còmic no té el mateix sentit per 
un asiàtic que per nosaltres) filmat sobre un tren d’alta 
velocitat, únic remanent habitat, que dona voltes a una Terra 
submergida en un hivern nuclear, un tren que reprodueix tot 
l’esquema social en horitzontal: rics al davant, pobres al 
darrere. Els desplaçaments horitzontals de la càmera, sovint a 
una velocitat marejant, marquen un riquíssim fresc visual on 
la manera de fer del director ja està madura: un disseny de 
producció erigit en un protagonista més concebut per ser 
subratllat pel moviments de la càmera serveix de marc a unes 
actuacions excel·lents, perquè Bong Joon-ho és (també) un 
fabulós director d’actors capaç fins i tot de treure una bona 
actuació al bonàs d’en Chris Evans. Bé, ara això ho ha repetit 
en Rian Johnson a Knives out (si us plau, mireu-vos aquesta 
meravella) i ja podem parlar d’un actor consolidat.  
 



Snowpiercer comprèn tots els ingredients del cinema de 
Bong Joon-ho menys un: la subtilesa. Per a que aparegui hem 
hagut d’esperar a Parasite. Joder, no ens podem queixar: en 
termes cinematogràfics 2019 ha estat un any per recordar. Dues 
de les pel·lícules de l’any han estat Joker i aquesta Parasite 
de la que parlaré tot seguit. Que, cas que algú no ho hagi 
notat, són dues pel·lícules germanes per dues raons diferents: 
la primera, l’homenatge emocionat que es marquen les dues al 
que ja es pot dir que és un dels millors directors de la 
història del cinema, Martin Scorsese. Joker homenatja 
explícitament King of comedy i Taxi Driver. A Parasite els 
homenatges no són tan directes si descomptem el fet que 
tindreu un problema si no us heu adonat del paral·lelisme obvi 
entre l’entrada al Copacabana de Goodfellas i les entrades a 
la casa, sobre tot la primera d’elles, feta en únicament dues 
preses perquè si ho arriba a fer en pla seqüència no haguessin 
quedat premis suficients per donar-li. 2019 també ha estat 
l’any de The Irishman, aquest testament cinematogràfic 
sensible i delicat, però, sincerament, prefereixo el Scorsese 
de Goodfellas. Bong Joon-ho també, es nota. The Irishman és la 
contemplació, la consolidació d’un llegat (tot i que no puc 
esperar a Killers of the flower moon), però Goodfellas és 
Scorsese nedant en una piscina de cocaïna on hi ha enterrats 
bitllets de mil dòlars: una celebració de l’art furiosa, 
arrauxada, veloç, directa, feta per algú que va tan accelerat 
que ni tan sols té temps per prendre perspectiva suficient 
sobre el seu ultravirtuosisme. Goodfellas és una pel·lícula 
tan total com la trilogia del Padrino. I sinó al temps. 

 
L’altre paral·lelisme entre Joker i Parasite és l'ús 

estratificat de l'espai i, amb ell, l’ús que es fa de 
l’arquitectura. De Joker, aquesta pel·lícula naturalista on no 
tan sols els escenaris, sinó també els recorreguts urbans 
entre escenari i escenari, són reals, ja n’he parlat. 
Parasite, per contrast, és la pura artificiositat. Ja és un 
fet conegut que tots els escenaris de la pel·lícula són això, 
escenaris construïts expressament per aquesta pel·lícula en 
funció del disseny dels moviments de la càmera, exactament 
igual que a Snowpiercer, el que erigeix aquesta pel·lícula 
(Parasite, no Snowpiercer) en la versió trash i contemporània 
de Mon Oncle, de Jacques Tati, que també construeix tots els 
decorats de la pel·lícula, els dels rics i els dels pobres, 
convertint tota la pel·lícula en arquitectura. També per una 
altra raó perversa: tan Mon Oncle com Parasite prescindeixen 
completament de l’espai públic. El carrer és un entorn hostil 
fet a mida de la persona que pitjor l’usa. Els espais de 
respir són privats, estrictament privats, i mesurats únicament 
pels diners. Si en tens molts tindràs sol i verd i arbres, 
perquè ja sabem que el verd gentrifica, i si en tens pocs 
tindràs un semisoterrani amb vistes a les cames dels borratxos 
que pixen contra la teva pròpia finestra.  



O sigui: si ets ric ets a dalt. Si ets pobre ets a baix. 
Tota la pel·lícula és això. Pensem en l’única cosa que no té 
la casa, una cosa òbvia que tenen totes les cases d’aquestes 
característiques, almenys si no te les dissenya un decorador o 
un arquitecte que pensi com un decorador: dobles alçades. No 
es pot perquè l’estratificació en alçada és clau pel 
funcionament de la pel·lícula i una doble alçada és un recurs 
arquitectònic que atemptaria contra aquesta narració. Per això 
ni els rics poden tenir dobles alçades. No és que no s’ho 
puguin pagar: és que la pel·lícula no s’ho pot permetre. I si 
dic més us rebentaré l’argument.  

El disseny, l’exquisit disseny de producció, ha estat fet 
sense el concurs de cap arquitecte. Igual resulta que no som 
tan importants, al final. O igual resulta que Bon Joon-ho 
hauria de tenir el títol. Ni que sigui per haver aconseguit 
formalitzar, a través d’aquesta estratificació tan violenta, 
la forma de la nostra societat. I ja se sap que si saps com 
funciona una cosa pots desmuntar-la i canviar-la.  

 
Ja està. Ara un post-scriptum.  
 

PS: I el títol? 
 
Un paràsit és un ésser que viu a costa d’un altre ésser, 

robant-li, literalment robant-li, recursos dels que usa per 
créixer i mantenir-se viu per al seu propi ús. Si a un paràsit 
se li’n va la mà, o la boca, matarà l’hoste i morirà amb ell. 
El millor al que pot aspirar un paràsit és a que l’hoste no 
sàpiga de la seva existència.  

Qui és el paràsit en aquesta pel·lícula? Els rics que han 
aconseguit la seva súper-casa explotant la feina d’altres 
persones? Els pobres que s’instal·len a la casa dels rics i 
l’exploten mentre aquesta no funciona? Qui explota qui? I 
quina és la solució? La simbiosi o aquella apocalipsi blanca, 
aquella explosió blanca, aquell paisatge de somni que marca el 
final de Snowpiercer? (apa, ja teniu deures). En tot cas, ja 
teniu material per pensar. I per gaudir.   
 


