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La història de Johan, el relat de la seva biografia, ens 
és explicada pel mateix Johan, un personatge al qual, 
com assenyala el seu títol, el món sembla odiar-lo, 
però a qui la pel·lícula, el seu director i el seu guionista, 
definitivament volen que se li vulgui per sobre de tot. 
Todo el mundo odia a Johan representa el debut en 
la direcció de llargmetratges de Hallvar Witzø, un 
director noruec que desembarca amb aquesta "primera 
pel·lícula" que sol ser, no tant un apunt biogràfic sinó, 
una declaració d'intencions.
Els desitjos i intencions d'Hallvar Witzø es comprenen 
des del mateix començament, quan l'odiat Johan 
encara és un nadó sense verb. Tot i això, ell ens 
explica com, en els anys d'ocupació nazi del seu 
país, en aquest escenari oblidat per déu i pels homes, 
però ambicionat per la màquina militar i els interessos 
geopolítics, els seus pares es dediquen a volar 
ponts per evitar l'avenç alemany i la invasió del seu 
territori. Dos àcrates dinamiters amb els quals el propi 
Kaürismaki podria brindar sense parar.
Amb un estil informal, humor negre, negre de nit, 
Hallvar Witzø reconstrueix, una mica a l'estil del Léolo 
de Jean Claude Lauzon, el periple biogràfic de Johan 
Grande. Heretarà dels seus pares l'estigma de ser un 
iconoclasta a terra tancada, en una societat on ningú 
no ha de sortir de la llera establerta. Orfe d'hora, la 
vida de Johan sembla marcada pel destí de la fatalitat. 
Així ho explica el mateix protagonista i d'aquesta 
sinistra sort assumida amb el hieratisme de països 
de gel i mar, se'n serveix el director per teixir un relat 
menys innocent del que aparenta, menys ingenu del 
que Johan és.
Dues notes presideixen aquest paisatge de repressió 
i destrucció: la fallida i descontrolada història d'amor 
que determina el periple de Johan, i una irreprimible 
violència pel poder abrasiu de la dinamita capaç de 
polvoritzar l'escenari més petri. Dit d'una altra manera, 
Hallvar Witzø se serveix del seu "Johan" per exposar 
les seves impressions sobre la claustrofòbia que es 

Mar, amor i dinamita

cultiva en espais oberts com les belles cales de Titran, 
un singular i espinós llogaret al municipi de Frøya 
al comtat de Trøndelag. En un quadre propi per a 
l'exaltació romàntica, Witzø, que com el protagonista 
va néixer també en una petita població costanera de 
Noruega, reitera una melodia que dona sentit a tota la 
seva pel·lícula. Reivindica el dret a no marcar el pas, 
la llibertat del diferent i la vàlua del que se sap diferent.
A partir d'aquesta decisió, en aquest posicionar-se 
amb Johan, interpretat per Pål Sverre Hagen que 
aporta una cara modelable i dos metres d'estatura, el 
director malbarata intencions. Hallvar Witzø explicava 
que el primer impuls que va tenir per forjar el relat de 
què és el seu primer llargmetratge el va tenir quan va 
assistir a un funeral d'una persona no excessivament 
acceptada per la comunitat a la qual pertanyia. En 
aquell instant, Hallvar Witzø va saber que, en alguna 
manera, aquest "outsider" que estaven acomiadant en 
un món definitivament aïllat, era més interessant i vàlid 
que la major part dels que assistien al seu darrer adeu.
Així, amb la retranca d'aquest somriure capaç de 
sublimar la mort, la història que Johan desgrana 
s'omple de petits esquinçaments i de multitud de 
detalls. Hi ha mala ombra i egoisme, però abunda 
l'afecte i les ganes d'estimar. A l'horitzó es dibuixa 
un triangle amorós i la necessitat de superar les 
convencions per sobreviure. Una estranya faula d'ecos 
clàssics amb una mica de Ford i a lloms d'un cavall 
quasi etern que gairebé triplica la mitjana d'edat pròpia 
dels equins. Coses de viure en pau, coses de fer 
rebentar allò que mereix ser destruït. Un bell i emotiu 
conte que ens recorda que no cal massa per viure 
amb i en plenitud.
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