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Pietro i Alvise són dos germans descendents d'una 
família de pescadors de Venècia. Pietro vol continuar 
pescant i vivint a la caseta familiar, però Alvise vol 
comprar la casa al germà per dedicar-la al lloguer 
turístic. Dues visions que entren en conflicte.

EL DIRECTOR

Vam	 escriure	 el	 guió	 amb	 Marco	 Pettenello.	
M'agrada	 treballar	 la	 relació	 entre	 la	 7icció	 i	 la	
realitat,	és	el	territori	on	em	sembla	que	el	cinema	
italià	 està	mostrant	una	 gran	 energia	 creativa.	 El	
rodatge	 de	 la	 pel·lícula	 va	 coincidir	 amb	 la	
pandèmia	i	vam	haver	de	parar.	Mentrestant	vaig	
fer	 el	 documental	Molecole,	 ens	 vam	 adonar	 que	
havíem	 de	 fer	 passar	 la	 pandèmia	 a	 la	 història	 i	
d'enregistrar	 unes	 imatges	 del	 tot	 inèdites.	
Abandonada	 pels	 turistes,	 Venècia	 es	 va	 trobar	
preguntant-se:	ara	què	fem	amb	la	nostra	identitat	
tan	 marcada	 pel	 mercat	 global?	 Per	 tant,	 també	
hem	afegit	a	 la	tensió	sobre	 l'habitatge	 la	de	com	
reiniciar	després	de	la	Covid.
El	7ilm	és	profundament	venecià,	està	rodat	al	cor	
d'un	 dels	 barris	 més	 populars	 i	 menys	
referenciats ,	 la	 Giudecca .	 A	 través	 del	
microcosmos	 d'aquesta	 família	 expliquem	 la	
tensió	que	hi	ha	7ins	i	tot	fora	d'Itàlia,	Amsterdam,	
Barcelona,	 etc.	 Moltes	 ciutats	 tenen	 problemes	
relacionats	 amb	 l'habitatge.	 El	 personatge	 de	
Pennacchi	en	un	moment	diu	al	seu	germà	"mira,	
aquí	no	queda	cap	dels	nostres".	No	m'interessava	
tant	 la	 tensió	 entre	 tradició	 i	 turisme,	 sinó	 entre	
l'habitatge	 i	 el	 turisme:	 si	 llogo	 la	meva	 casa,	 no	
puc	 quedar-m'hi	 a	 viure.	 Quan	 la	 faig	 servir	 per	
lloguer	 tutístic	 em	 rendeix	molt	més,	 però	 he	 de	
marxar,	 que	 és	 una	 paradoxa	 perquè	 venen	 a	 la	
casa	 precisament	 perquè	 pertany	 a	 una	 família	
real:	allò	que	et	veus	obligat	a	trair	es	converteix	
en	la	clau	de	l'èxit,	una	paradoxa.	Els	dos	germans	
tenen	 idees	 diferents	 sobre	 el	 destí	 que	 volen	
donar	 a	 la	 seva	 llar,	 però	 tots	 dos	 es	 veuen	
desbordats	per	les	seves	eleccions.

La	 meva	 altra	 pel·lícula,	 La	 pequeña	 Venecia,	
tracta	 d'una	 part	 de	 la	 llacuna,	 la	 de	 Chioggia,	
mentre	 que	 Welcome	 Venice	 explica	 el	 cor	 de	
Venècia,	però	encara	que	són	mons	diferents,	tots	

PARLA EL DIRECTOR dos	 estan	 lligats	 a	 la	 relació	 indissoluble	 amb	
l'entorn	 natural.	 Venècia	 i	 la	 llacuna	 són	 un	món	
urbà	dins	de	la	natura.	Hi	ha	un	fort	vincle	entre	les	
illes	 de	 Chioggia	 i	 Giudecca	 perquè	 els	 primers	
pescadors	de	crancs	van	arribar	de	Chioggia	fa	uns	
quatre-cents	anys,	van	ser	els	de	Chioggia	qui	van	
introduir	 la	 pesca.	 Els	 venecians	 les	 consideren	
illes	 maleïdes,	 hi	 ha	 una	 aura	 negativa	 en	
comparació	amb	els	senyors	de	Rialto	i	San	Marco.

Els	moeche,	els	típics	crancs	venecians,	adquireixen	
un	fort	signi7icat	simbòlic.	Només	es	poden	menjar	
quan	 estan	 en	 fase	 de	 muda,	 és	 a	 dir,	 en	 plena	
transformació.	 Durant	 el	 treball	 de	 recerca	 vam	
conèixer	 els	pescadors	de	moeche,	 que	 també	 són	
actors	 no	 professionals	 de	 la	 pel·lícula,	 i	 vam	
entendre	com	funcionava	la	pesca.	Ens	va	semblar	
una	 metàfora	 important.	 Perquè	 el	moeca	 es	 pot	
menjar	 quan	 perd	 la	 seva	 casa	 (quan	 muda	 la	
closca).	També	ens	crida	l'atenció	el	fet	que	menjar	
un	plat	de	moeche	val	molts	diners,	malgrat	ser	un	
aliment	 popular.	 És	 la	 transformació	 del	
tradicional	 en	 "traditional".	 Que	 és	 la	 gran	
paradoxa:	 els	 turistes	 busquen	 la	 veritat,	
l'autèntica	realitat,	però	ja	no	la	troben	perquè	està	
posada	en	crisi	pel	mateix	mercat	turístic.
La	 pel·lícula	 està	 immersa	 en	 els	 carrers	 i	 les	
aigües	d'una	Venècia	que	se	sent	desaparèixer,	que	
no	sap	on	anar,	però	que	encara	troba	la	força	per	
existir	i	parlar,	a	ella	mateixa	i	al	món.	Una	Venècia	
que	 corre	 el	 risc	 de	 ser	 consumida	 per	 la	 seva	
pròpia	 bellesa	 i	 fama,	 una	 ciutat	 que	 simbolitza	
urgències	 i	 canvis	 globals	 que	 ens	 afecten	 a	 tots,	
una	 ciutat	 que	 necessita	 vides,	 ciutadans,	 espais.	
Estic	molt	content	que	el	meu	 7ilm	pugui	ajudar	a	
celebrar	una	nova	obertura,	un	nou	camí	de	diàleg	
entre	el	cinema	i	la	ciutat,	entre	el	cinema	i	el	món.

Director de cine documental i de ficció, és Doctor en 
Sociologia de la Comunicació. Membre fundador de 
ZaLab, una productora i distribuïdora de "cinema 
lliure, independent i social". Ha realitzat nombrosos 
documentals d'autor centrats en dos temes: la 
migració i el territori geogràfic i social del Vèneto. 
És impulsor del moviment ATA (Alta Tensione 
Abitativa) que ha promogut una iniciativa 
parlamentària per regular els apartaments turístics de 
curt termini. Ha definit el seu cinema amb aquestes 
paraules: «M'agrada utilitzar l'estil i els mètodes del 
cinema documental —treballar amb actors no 
professionals i escollir escenaris del món real— i 
portar-ho a la tensió estètica del cinema independent 
internacional. L'horitzó de la meva acció artística està 
sempre connectat amb l'atenció ética contra la 
injustícia i apunta a promoure coneixement i 
intercanvis culturals.»

«Com a fons del conflicte entre germans hi ha la 
meravella de la natura, hi ha la llum i els colors del 
mar i de la terra, les albes, la posta del sol als 
capvespres amorosament i esplèndidament 
fotografiats. Una elegia commovedora de la bellesa 
traïda.»  Goffredo Fofi

«Sense caure en temptacions melodramàtiques, el 
director posa en escena el drama d'una ciutat i d'una 
cultura dividida entre els cants de sirena d'una 
modernitat rentabilista i una tradició fascinant i 
gairebé exhausta.» Paolo Mereghetti

«Pel realitzador Venècia és un lloc únic: un laboratori 
en transformació perenne que fa de l'aigua l'element 
expressiu de la inestabilitat i impredictibilitat de la 
natura, el reflex de la relació complexa entre l'home i 
la història i entre la cultura mediterrània i la de la 
llacuna.» Alessio Cossu

«Un dels mèrits del film és haver provocat un 
apassionat debat públic sobre la transformació dels 
centres històrics i sobre la contraposició entre el dret 
de viure i el dret de visitar.» Massimiliano De Ritis

Andrea Segre

Director: Andrea Segre
Guió: Andrea Segre, Marco Pettenello
Fotografia: Matteo Calore
Duració: 100 ‘
Any: 2021
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LA PEL·LÍCULA

El protagonista de Welcome Venice (2021) és l'espai. 
Un espai urbà subjecte a un canvi profund. La 
història se centra en les difícils relacions entre els 
germans, Piero, Alvise i Toni, pescadors de crancs. 
Per una sèrie de circumstàncies els germans hauran 
de decidir si dediquen la casa familiar al lloguer 
turístic que està canviant l'essència de Venècia.

El mèrit de la pel·lícula és, sens dubte, el d'oferir una 
visió alternativa de Venècia, una ciutat que sempre 
ha estat objecte d'una sobreexposició espectacular en 
el cinema i la publicitat. No se'ns mostra la part 
estèticament més atractiva de la ciutat, la que s'ha 
convertit en una autèntica icona de la indústria de 
l'entreteniment i el turisme, sinó la part més popular, 
menys coneguda, l ' i l la de Giudecca i la 
"barena" (terres de la llacuna periòdicament 
submergides per les marees) on van els pescadors. I 
en tot cas, en els rars moments en què veiem la plaça 
de San Marco i la més 'turística' Venècia, aquesta 
s'emmarca des de lluny, acaronada per les llums del 
capvespre i, per tant, fixada en una mirada poètica 
que l'allibera de qualsevol incrustació espectacular. 

El canvi al qual està subjecte l'espai venecià és el 
mateix que afecta els centres històrics de diverses 

altres ciutats, però Venècia té la particularitat d'estar 
construïda sobre l'aigua, un lloc on només es 
desplaça a peu o amb vaixell. Es tracta d'un canvi 
sotmès als processos de gentrificació pels quals un 
espai de ciutat autèntic i proletari es transforma en un 
lloc de valor, on les cases originalment senzilles i 
populars, un cop renovades i reurbanitzades, es 
converteixen en un luxe. Així, la composició social 
d'aquests espais també canvia profundament: en 
comptes dels habitants nadius, obligats a emigrar fora 
de la ciutat o als suburbis, prenen el relleu rics 
habitants estrangers que transformen aquelles cases 
en residències de vacances, per tant, tancades durant 
la major part de l'any. La pel·lícula explica molt bé 
aquesta transformació: Alvise vol formar part de la 
nova indústria immobiliària, mentre que Piero intenta 
oposar-s’hi i la seva resistència esdevé també una 
resistència cultural important. El personatge de 
Piero , però, no està perfilat de manera banal, no és el 
pescador ingenu i obtús que no vol marxar del seu 
lloc natal. En canvi, és una figura molt complexa, 
plena de contradiccions, lluitant amb un passat 
difícil.

Piero és víctima d'un autèntic desarrelament del seu 
espai: com un nou migrant, víctima de la 
gentrificació, es veu obligat a abandonar l'illa de 
Giudecca per anar a viure a Mestre. Està "a només 
deu quilòmetres, això no és res", li diu Alvise, però 
sembla que aquests deu quilòmetres representen una 
distància infranquejable com la que separa als 
immigrants dels seus països als altres films d'Andrea 
Segre. Com Shun Li, una noia xinesa que va emigrar 
primer a Roma i després a Chioggia a La pequeña 
Venecia, o el togolès Dani que, després de creuar el 
Mediterrani amb risc de la seva vida, és rebut amb la 
seva filla en una comunitat del Trentino a La prima 
neve (2013). És, en una perspectiva alienant, que la 
càmera ens mostra Piero despertant a la nova casa de 
Mestre, quan mira per la finestra i escruta els sostres 
de la ciutat solcats pels fums industrials mentre el 
fons sonor està ocupat pels sorolls invasius del 

Paolo Lago

ATA
el moviment Alta Tensione Abitativa

club de cinema

A tota Europa durant el 
periode entre 2017-2019 
hi ha hagut un gran 
creixement turístic que 
ha convertit moltes cases 
e n a p a r t a m e n t s d e 
lloguer de curt termini 
això ha portat com a 
conseqüència la pujada 
dels preus de l'habitatge i 
la gentrificació de moltes 
zones de les ciutats. A 

Venècia la majoria d'allotjaments privats es 
destinen a pisos turístics (el 56% de tota l'oferta 
turística) això fa, entre altres coses, que la 
majoria de persones que hi treballen no hi poden 
viure (s'hi han de desplaçar des de la ciutat de 
Mestre).

trànsit. És un altre món, extremadament allunyat dels 
espais de la casa Giudecca, on Piero cuinava els 
crancs a l'aire lliure, a la vora de l'aigua.

Venècia ha estat profundament canviada per la 
indústria turística i el seu propi espai s'ha convertit en 
una cosa per "vampiritzar", una bellesa per robar i 
emportar-se. La ciutat s'ha convertit en una mena de 
no-lloc: als turistes que veiem a la pel·lícula i que 
han llogat l'apartament, al final, no els importa viure 
l'espai venecià. Es poden quedar a l'interior durant 
tota l'estada, menjant pizza i sushi, també aliments 
que caracteritzen els 'no-llocs, perquè ara es poden 
trobar a qualsevol part del món. 

Potser els únics espais venecians autèntics que 
queden són aquells on els pescadors fan la seva feina 
en una naturalesa hostil. La càmera emmarca els 

personatges inserits en l'escenari de la llacuna i 
iconogràficament sembla lliurar-los a la seva solitud, 
entre els pocs que queden per dur a terme la feina 
tradicional i poden viure en una ciutat que ha anat 
canviant inexorablement. Perquè ara, com va apuntar 
el director en un debat amb el públic, són molt pocs 
els venecians que es poden permetre el luxe de viure 
a Venècia. Hi ha molt poca gent 'normal', amb un sou 
'normal', que es pugui quedar a la seva pròpia ciutat, 
transformada en una mena de museu a l'aire lliure i, 
per això, ara massa cara per viure-hi si no ets un dels 

milionaris americans o britànics que compren pisos per 
viure-hi quaranta dies a l'any. El centre històric de 
Venècia s'ha convertit en un museu i una gran 
boutique, és necessari alliberar els nuclis històrics de la 
boutique, que no vol dir alliberar-los de botigues i 
mercats, sinó fer-los tornar a una residència real.

El cinema d'Andrea Segre es confirma una vegada més 
com un de poderosament militant, un cinema que 
aconsegueix parlar-nos del món real i les seves 
contradiccions, aquí i ara. Parlant-nos d'espais 
contemporanis on, més que mai, l'ésser humà està 
immers fins al coll en aquesta mateixa realitat, com els 
migrants, aquells que, per causes alienes a la seva 
voluntat, es veuen obligats a abandonar els seus llocs i 
éssers estimats. Una realitat que mai sona banal i que 
sempre ens la presenta a través d'un filtre artístic i 
poètic. Un filtre que no amaga els problemes i 
contradiccions sinò que, al contrari, mitjançant un 
hàbil joc de contrastos, sembla posar-los encara més en 
evidència.
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El 28 de novembre de 2021 al Teatre Goldoni de 
Venècia hi havia més de vuit-centes persones a la 
projecció especial de Welcome Venice, 
promoguda per Andrea Segre per tornar a la 
ciutadania els mesos de filmació, reunions i 
reflexions, i a més per debatre la delicada relació 
entre la ciutat i el turisme. Al costat d'experts i 
polítics van participar en el debat diverses 
entitats ciutadanes que defensen una ciutat on hi 
puguin viure els seus habitants.

La principal víctima de la pressió turística és el 
dret a l'habitatge: la pèrdua constant d'habitants a 
la Venècia insular té greus conseqüències sobre 
el teixit social, els serveis, el comerç de 
proximitat, el mateix patrimoni urbà. D'aquí la 
idea de treballar en una proposta de llei nacional 
per limitar la proliferació descontrolada del 
lloguer turístic, que afecta significativament la 
possibilitat de trobar habitatges al mercat de 
lloguer ordinari. A la redacció hi han col·laborat 
juristes i arquitectes, investigadors i habitants, 
dissenyadors gràfics i activistes. Ha sorgit així el 
moviment ATA que s'ha anat articulant a les 
places i carrers, a les xarxes socials, a la premsa i 
s'ha anat estenent també a altres ciutats.

ATA.
Crítica Urbana, Revista de Estudios Urbanos y 
Territoriales 

Nota: Com a resultat de la iniciativa popular 
parlamentària impulsada per ATA el Parlament italià 
va aprovar el juliol d'aquest any una esmena 
legislativa que permet a l'ajuntament de Venècia 
regular els lloguers de curta durada.

2011
El títol original és "Io sono Li" (Jo soc Li) molt més 
adient que l'espanyol que és l'etiqueta turística que 
s'acostuma a posar a la ciutat que està a cinquanta 
quilomètres de Venècia. Una traïció que 
probablement va fer la pel·lícula més comercial.
Shun Li és una immigrant xinesa que treballa de 
cambrera a Chioggia, una illa de la llacuna 
veneciana, que encara compta amb un petit port 
pesquer. Allí es fa amiga de Bepi, un pescador 
solitari d'origen eslau. Dues persones de cultura i 
origen diferents fugen de la soledat. L'amistat no és 
ben vista ni per la comunitat local, que desconfien 
dels immigrants, ni la xinesa per la qual els italians 
són "només clients".
Andrea Segre ha declarat sobre la seva primera 
pel·lícula de ficció: 
"He seguit els modes i estil del documental, he 
treballat amb actors no professionals i he rodat 
sempre en els llocs autèntics." Aquestes seran les 
característiques de tots els films que vindran després

FILMOGRAFIA DESTACADA

2013
A un petit poble de muntanya del Trentino 
coincideixen Dani, un emigrant africà i Michele, un 
noi d'onze anys. Tots dos amb un dolor que es va 
descobrint a mesura que avança la pel·lícula i que 
explica per què Dani vol abandonar la seva filla petita 
i el perquè del comportament rebel de Michele. La 
seva amistat podria ajudar a superar-lo.
De la mateixa manera que farà després amb Welcome 
Venice i el moviment ATA el realitzador va crear, 
coincidint amb la distribució de la pel·lícula, el 
projecte La prima scuola. Una iniciativa ciutadana 
per finançar projectes artístics a l'escola pública de 
primària en l'època que van començar, a tot Europa, 
les privatitzacions i les retallades a l'educació i 
sanitat.
 

2017
Va ser presentada fora de concurs al Festival de 
Venècia a finals d'agost de 2017 i, com una mena de 
premonició, va coincidir amb la cimera a París dels 
presidents europeus (Macron, Merkel, Rajoy) amb els 
de Líbia, Níger i Chad on es va donar suport a la 
política italiana sobre migració, que s'ha anomenat 
com "l'estratègia del tap". És a dir, la d'aturar els 
emigrants allí on es troben abans d'arribar a Europa, 
encara que això representi subvencionar als senyors 
de la guerra de Líbia.

La pel·lícula en presenta a Rinaldi, un funcionari del 
ministeri i tal ià d ' interior especial i tzat en 
immigracions il·legals, que és enviat a Líbia per 
avaluar la situació. La visita a una presó on estan 
tancats els migrants en condicions infrahumanes i 
l'intent d'ajudar a una jove de Somàlia, posen a prova 
la seva consciència. 
A partir d'aquest fil argumental la pel·lícula denuncia 
el fet que la Unió Europea se serveix dels senyors de 
la guerra de Líbia com a força repressora de 
l'emigració africana a canvi de diners i a la vegada els 
libis reben suborns per deixar lliures als presoners 
que poden pagar-los. 
El director, que explora sempre la relació entre ficció 
i realitat, aconsegueix aquí denunciar la injustícia real 
i actual a partir de trama imaginada. És destacable el 
treball de Paolo Pierobon en el paper del funcionari 
Rinaldi, que realitza una actuació introspectiva amb 
multitud de capes sense el recurs de les paraules.
 
 
 

2020
Documental íntim rodat a l'hivern de les restriccions 
sanitàries, quan Andrea Segre va haver de suspendre 
el rodatge de Welcome Venice per les restriccions 
sanitàries. Narrat amb primera persona pel mateix 
director és, en part, un homenatge al seu pare 
d'origen venecià amb imatges d'arxiu i, a la vegada, 
una exploració de la ciutat buida de visitants. Es 
poden veure unes imatges insòlites de Venècia. La 
llacuna sense onades, uns canals sense motores ni 
góndoles, uns carrers solitaris sense turistes, només 
amb alguns dels pocs habitants que sempre hi viuen. 
El director realitza un documental històric que 
aconsegueix captar l'essència autèntica de la ciutat.
 
 

Paolo Pierobon és Rinaldi 
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