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El pas de Barcelona com a ciutat convidada al Saló del Llibre de 
París ha estat un èxit i s’esperen moltes traduccions al francès.

L’èxit de l’Envàs on vas ha fet que el Poliorama promocioni The 
Mamzelles en lloc del nom del musical que fan, My sweet country.Psst...  !!

Què va et va animar a parlar del 
món jueu?
Vaig iniciar una relació amb 
una dona jueva i vaig entrar en 
contacte amb la petita comunitat 
de Barcelona, d’escassíssima 
visibilitat. Vaig descobrir els 
meus propis prejudicis i em vaig 
posar al seu lloc anant a Israel 
i cursant un seminari sobre 
judaisme. El judaisme fascina 
entre els gentils perquè són els 
orígens negats, com l’ombra 
que forma una part important 
del cristianisme. També em va 
agradar que la tradició posa 
molt èmfasi en l’estudi. Sempre 
és millor estudiar que resar 
perquè no pots resar allò que no 
coneixes, diu Maimònides. 
Vas superar els teus prejudicis?
Hi va haver un punt d’inflexió en 
començar a preparar el viatge 
a Israel. Una dona jueva d’una 
agència de viatges ens havia fet 
una ruta sionista que consistia a 
visitar el Parlament i coses així. 
No hi havia res de l’Israel cristià i 

li vaig dir que jo volia veure el Sant 
Sepulcre. Ella em va atendre 
amb un menyspreu que no se 
m’hauria acudit mai. Em va xocar 
i em vaig adonar que jo pertanyia 
a la religió mimada. Vaig pensar 
que fort que ha de ser formar 
part de la religió menyspreada. 

Després em va caure a les mans 
el llibre En defensa de Israel, on hi 
ha articles de molta gent trencant 
una llança contra les crítiques 
excessives a aquest país. 
La gràcia del teu documental, 
però, és que no l’ha fet un jueu.
Crec que és important. La 
immensa majoria som gentils 

i ens podem identificar amb el 
meu punt de vista. Si els jueus 
diuen que són fantàstics, ves 
què han de dir. Un jueu ho hauria 
fet diferent. Hi ha una mirada de 
sorpresa cap al món jueu, una 
descoberta íntima i gairebé de 
conversió.
Tu ets un apassionat dels 
documentals.
Dirigeixo un cicle que es diu 
Més Documental, en què fem 
una projecció els primers 
dimarts de cada mes en un 
petit local de Gràcia, L’Espai 
ST3 (Santa Teresa, 3). Passem 
el documental i ve el seu autor 
i es fa un col·loqui. Intentem 
passar documentals que no 
hagin tingut una gran difusió i que 
toquin aspectes contraculturals. 
L’últim que hem passat és 
sobre el Basant Mela, una festa 
de fer volar estels que es fa al 
Pakistan. I el proper serà sobre 
els transsexuals.
Com veus el panorama amb 
referència als documentals?
Ha canviat positivament. Fa deu 
anys un documental era una cosa 
estranyíssima i a Espanya se’n 
feien molt pocs. En els últims 
anys s’han posat de moda i és 
impossible que a la cartellera 
no n’hi hagi tres o quatre 
cada setmana, i a les graelles 
televisives, també. Sembla que 
el tema de la ficció va més per 
a les sèries de tele i la gent té 
una necessitat d’informació i 
d’aprendre coses reals.  
I són més barats de fer que 
abans.
Sí, els mitjans tècnics ho 
permeten. Jo ho he fet 
pràcticament tot: l’he produït, 
l’he dirigit, n’he escrit el guió i 
n’he compartit l’edició. Havia 
de ser així perquè L’estigma? 
era un tema molt personal i una 
necessitat. El món jueu hi va 
posar molt pocs diners: els de 
la sinagoga del carrer de l’Avenir 
em van donar un petit ajut, però 
el principal ha estat de TV3, 
que hi van entrar des de l’inici, i 
l’ICEC. Tot i la minsa difusió als 
mitjans, ara estic animat perquè 
s’ha estrenat a Girona.

Per  
la cara

Martí Sans
Ha fet ‘L’estigma?’, un documental sobre els 
jueus catalans i els prejudicis que en 
perduren. Per Ada Castells

500  
hores d’edició han calgut 
per destriar les 10 hores de 
material enregistrat.
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