
T èrbola, glacial, misteriosa 
i, a la vegada, repulsiva. És 
la impressió que provoca la 
figura del doctor nazi Josef 

Mengele, en aquest film dirigit per 
l’argentina Lucía Puenzo, basat en la 
seva novel·la Wakolda. Sense saber que 
el metge alemany és el temible àngel 
de la mort d’Auschwitz, una família 
argentina compartirà amb ell 
un temps en un hostal de la 
Patagònia. La bellesa natural, 
pura, d’un paisatge solitari, 
buit, és l’encertat escenari 
on Mengele, d’incògnit, 
perseguit pel Mossad, 
continuarà fent els seus experiments 
genètics. Si a Auschwitz experimentava, 
torturava i executava presoners, a 
l’Argentina se les ha d’enginyar per 
treballar amb éssers lliures.

UN CÒCTEL DE SENSACIONS

El film, esfereïdor, plasma el rostre humà 
del racisme nazi, i la manca absoluta 
de respecte per la vida: el menyspreu 
per l’ésser humà. La directora crea una 

atmosfera de terror contingut, de por 
de la delació i, a la vegada, recorda el 
suport, conscient o inconscient, d’alguns 
membres de les comunitats alemanyes 
llatinoamericanes als fugitius nazis. 
A diferència d’Adolf Eichmann o 
Klaus Barbie, Mengele va aconseguir 
escapolir-se sempre dels caçanazis i 
mai no va abandonar els seus aberrants 

experiments. És la vida 
d’impunitat i clandestinitat 
que, mitjançant un episodi 
de ficció, Puenzo sap 
condensar en un còctel de 
sensacions estremidores. 
El film motiva, també, la 

reflexió històrica. Provoca sentiments 
semblants als que es tenen quan 
s’intenta comprendre 
la força que va assolir 
el nazisme a Europa.  S  
XAVIER MONTANYÀ

L’àngel de la
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2 d’abril
Catalunya satèl·lit 
del món clàssic? 
El territori 
català durant 
el període ibèric 
i la integració 
al món romà
Joan Sanmartí 
(UB)

9 d’abril
La presència 
catalana a la 
mediterrània 
medieval
Antoni Riera (UB)

30 d’abril
Catalans a la 
monarquia 
hispànica
Àngel Casals (UB)

7 de maig
Catalunya i Amèrica 
(segles XV-XVIII) 
Àngel Casals (UB)

14 de maig
Cataluña y el 
Magreb en los 
últimos catorce 
siglos: de la 
Marca Hispánica 
a las inversiones 
catalanas en el 
Norte de África 
en los últimos 
cuarenta años
Eloy Martín 
Corrales (UPF)

21 de maig
Catalunya i Cuba 
Javier Laviña (UB)

28 de maig
Els catalans a la 

I Guerra Mundial 
Joan Vilarroya (UB)

4 de juny
Exilis catalans 
al segle XX
Mercè Morales 
(Societat Catalana 
d’Estudis Històrics)

11 de juny
Taula rodona: 
Catalunya i la Unió 
Europea
Amb Ramon 
Tremosa, 
eurodiputat

18 de juny
La diplomàcia 
catalana en el món 
d’avui 
Albert Royo 
(Diplocat)

25 de juny
Acte de cloenda

VIII Curs d’Extensió 
Universitària SÀPIENS 

amb la Universitat 
Catalana d’Estiu

Inscripcions fins l’1 d’abril l Obert a tots els públics 
l Places limitades l Preu: 120 euros l Les 
classes es faran a la seu d’Amics de la Unesco de 
Barcelona (Mallorca 207, principal) a les 19 h. l Més 
informació als telèfons 93 317 24 11 / 93 317 24 58, 
i a l’adreça electrònica curs.sapiens@uce.cat

LA PRESÈNCIA 
CATALANA 

AL MÓN
Un repàs històric


