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es imatges mostren els enormes moviments de tropes, la preparació per al
combat, la duresa de l’enfrontament: hi
ha molts soldats morts al terra, rostres
deformats pel dolor, metges intentant
salvar la vida dels ferits.... Són les escenes culminants del curtmetratge Napoleon’s Waterloo, una pel·lícula rodada a l’Empordà que entre moltes particularitats en té una d’especialment significativa: els seus protagonistes no es
mouen i no fan més de sis centímetres d’alçada. Els
«actors» de Napoleon’s Waterloo són els aproximadament . soldats (i uns  cavalls) que formen
part de la maqueta sobre aquesta cèlebre batalla que
des de fa uns quaranta anys està bastint Albert Diks
(), un holandès instal·lat fa molts anys a les comarques gironines, on és el propietari (amb la seva
dona, Margo Vereijken) de l’hotel Castell d’Empordà, a la Bisbal.
Napoleon’s Waterloo era presentada en
aquest hotel a finals del passat mes de maig,
en un acte que va comptar amb la presència de l’actriu Rossy de Palma i d’un grup
de persones habillades a la manera de l’exèrcit napoleònic (al marge d’una àmplia
representació del món de la política, la
cultura i la societat). Albert Diks volia fer,
amb el film i amb la seva presentació pública, la seva aportació a la commemoració dels  anys de la gran derrota de
Napoleó, que es va esdevenir el passat 
de juny. D’alguna manera culminava la
seva fascinació per la figura de l’emperador
francès, que va començar quan encara era
un nen i va poder llegir el dietari manuscrit
d’un seu avantpassat, que havia combatut precisament a Waterloo, i havia quedat amb vida per
explicar-ho. Segurament inspirat en aquest personatge, el narrador de Napoleon’s Waterloo és un col·laborador de Napoleó que l’ha seguit en tota la seva brillant carrera i que també l’acompanya en la batalla
que marcarà la seva decadència definitiva. El film es
tanca, de fet, amb Napoleó desterrat a l’illa de San-

Waterloo a
l’Empordà
Albert Diks, propietari de l’hotel Castell d’Empordà de la Bisbal,
ha rodat un curtmetratge que recrea la cèlebre derrota de Napoleó;
els protagonistes del film són els ninots de plom de la monumental
maqueta d’aquella batalla que ell mateix fa anys que construeix
ta Helena (a l’Oceà Atlàntic), on escriu les seves memòries, i amb una frase atribuïda al gran mariscal: «La
mort no és res, però viure derrotat i sense glòria és morir cada dia».
Però per arribar al «The end» de Napoleon’s Waterloo va ser necessari que, ja fa més de quarants anys
i precisament inspirat per la lectura d’aquell manuscrit, un Albert Diks encara nen comencés a pintar figuretes de plom per trasformar-les en soldats de
l’exèrcit napoleònic (i dels seus rivals, és clar). La perseverança en aquesta activitat –«quan un pinta un soldadet agafa aire, el conté i manté el pols... el més mínim detall el dota de vida»–, li ha permès disposar en
l’actualitat d’una maqueta sobre la batalla de  metres quadrats, que es pot contemplar a l’hotel Castell
d’Empordà. Diks assegura que és la més gran d’Europa, i s’hi compten fins a . soldats i  cavalls,
però a l’hora de fer la pel·lícula, afegeix ell mateix, va
ser necessari completar-la amb deu maquetes més
per il·lustrar altres aspectes de la història.

L’origen de Napoleon’s Waterloo, més enllà d’aquesta maqueta, es troba en una conversa entre Albert Diks i un amic seu, Alfred van den Heuvel, actor i fan també de Napoleó. Segons sembla, aquest
li va proposar escriure un guió que narrés la història
i a Diks li va agradar la idea. El següent pas era trobar la veu adequada per explicar els fets, i l’elegit va
ser l’escriptor i presentador de televisió britànic
Redmond O’Hanlon (el film és en anglès; a Youtube n’hi ha un tràiler). A partir d’aquí es va implicar en
el projecte Debbie de Jong, amiga d’Albert Diks que
havia treballat com a productora de televisió de John
de Mol, i que es va encarregar de seleccionar el personal per filmar i muntar la pel·lícula: el director Bas
van Teylingen i l’editor Duncan van de Laar.
Amb tot l’equip a punt, el rodatge de Napoleon’s
Waterloo va durar cinc dies en tres estudis diferents
habilitats a l’hotel Castell d’Empordà. A més, va fer
falta dedicar vuit dies més a l’enregistrament de l’àudio del film (a més de la veu en off del narrador hi ha
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tot d’efectes per il·lustrar la batalla i la resta de fets).
En total, la pel·lícula està formada per  escenes.
Els seus responsables asseguren que «aquest
curtmetratge reflecteix la història d’una batalla sense igual. El que va passar allà ha estat explicat una infinitat de vegades en una infinitat de formats, però mai
d’aquesta manera. L’emoció continguda es respira en
els rostres de cada soldadet, matisos i gestos que fan
reviure la batalla més famosa del món. El característic,
l’agudesa amb què cada figura sembla cobrar vida,
gràcies als plans i preses que amb tant mestratge executa el director. Durant el rodatge, Albert va concebre
les escenes com un gran quadre, on les formacions
es movien d’una manera gairebé coreogràfica, recreant les condicions de la batalla amb laboriosa precisió. La pel·lícula destaca els moments clau d’una batalla que va durar tres dies, des les primeres trobades
entre les tropes franceses i els prussians del  de juny
fins a la retirada final de l’exèrcit francès, el dia .
Aquests tres moments són captats a les tres parts del
dia, el matí, la tarda i la nit. Cadascun en el seu escenari vital que provoca en l’espectador que viatgi 
anys enrere per entendre el que va passar allà». Albert Diks postil·la, en aquest sentit, que «la maqueta té les seves limitacions a l’hora d’explicar la història
de la batalla, en canvi en la pel·lícula pots narrar què
va passar, com van succeir i els detalls que van marcar aquell moment ... i així poder difondre i ensenyar la història d’una manera excepcional i sorprenent».
Per completar el seu homenatge a Napoleó, Albert
Diks proposa a l’hotel Castell d’Empordà un Menú
Napoleó (terrina de vedella amb carpacció de tòfona, foie gras i Brandy Napoleó; filet de bou «Josephine», bolets de temporada saltejats i salsa de Chambertin; i illa flotant «Santa Helena») i també una Escapada Napoleó, amb dues nits d’estada.
UN CASTELL A L’EMPORDÀ
La relació d’Albert Diks amb l’Empordà comença
quan encara era un nen: la seva família acostumava a viatjar en caravana durant les vacances d’estiu,
i en alguna ocasió havien fet estada a les comarques
gironines. Ell mateix apunta que el paisatge de l’Empordà l’havia sorprès, i havia tingut el somni infantil de disposar de prou diners per comprar-se un castell. La vida, però, el va portar en principi molt lluny
d’aquest objectiu: als  anys va començar a treballar com a mosso de càrrega i descàrrega en el món
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◗ Sobre aquestes
línies, una escena
de Napoleon’s
Waterloo.
1. Albert Diks i
Rossy de Palma a
l’hotel Castell
d’Empordà, davant
d’un grup de soldats
napoleònics, el dia
de la presentació
de la pel·lícula.
MARC MARTÍ

2. Un muntatge amb
diverses escenes del
curtmetratge.
3. El pati de l’hotel
Castell d’Empordà,
de la Bisbal.
4. La maqueta de la
batalla de Waterloo
que Albert Diks fa
uns quaranta anys
que elabora i que
mostra a l’hotel.

navilier. Va viatjar per tot
el món fins arribar a Costa Rica, on va viure cinc
anys. Finalment, va tornar al seu país natal per
treballar durant més de
 anys en una cadena de
botigues de mobiliari que
havia posat en marxa
amb el seu germà. La cadena va créixer ràpidament, pasant de  a 
botigues i el  va sortir a borsa, obtenint nombrosos beneficis.
En aquest moment,
Albert Diks va decidir
vendre la seva part de
l’empresa al seu germà, i
va viatjar a l’Empordà
amb la seva dona, Margo
Vereijken, disposat a
complir aquell somni infantil: tenir un castell per
obrir-hi un hotel (des de

jove s’havia sentit atret també per l’hostaleria). Després de visitar diversos edificis que més o menys podien respondre a les seves pretensions, a la Bisbal va
veure un castell gòtic del segle XIV i se’n va enamorar. Va veure encara d’altres edificacions que també
podien servir per al seu projecte, però cap no l’atreia tant com el castell bisbalenc. «Va ser un amor a primera vista, tot i l’horrible estat de l’edifici, que poèticament s’integrava en el magnífic paisatge català.
Aquell no era el moment de somiar, ja que el nostre
castell ja era una realitat». I es va decidir a comprarlo. Era l’any . El procés per restaurar l’antic castell i reconvertir- lo en hotel no va ser gens fàcil. Diks
explicava en un reportatge publicat en aquest Dominical el juliol de  que «es tracta d’un monument important, i per tant la restauració s’havia de
fer de manera molt acurada, i a més la nostra intenció era fer un hotel de quatre estrelles, que obligatòriament ha de disposar de tota una sèrie d’equipaments; vam necessitar gairebé un any per obtenir tots
els permisos necessaris i per organitzar les obres», que
es van allargar durant un any i vuit mesos.
Albert Diks assenyala que ja hi ha constància escrita del castell en un document del  de març del
, que recull la donació que Lluc Pons va fer de
l’edifici a Guillem de Vilagut, que hi va aixecar una
fortalesa per protegir-se dels seus enemics. Restes d’aquesta edificació encara són visibles a la part nord del
castell. L’any , el castell –que també conserva alguns vestigis d’arquitectura romànica– va ser adquirit
per la família Margarit. Un dels membres d’aquesta
família, Pere Margarit, va acompanyar Cristòfor Colom en el seu segon viatge a Amèrica, l’any , i va
tenir unes considerables discrepàncies amb l’almirall. Quan va tornar a Espanya, Margarit va fer un informe en el qual desprestigiava Colom i la seva família
per la manera com gestionaven els territoris americans. En els segles posteriors, el castell va passar per
diverses mans (es diu que Salvador Dalí va tenir la intenció d’adquiririr-lo, per regalar-lo a Gala), però es
va anar deteriorant fins que Albert Diks s’hi va fixar.
Ara, l’hotel-restaurant Castell d’Empordà té un total de  habitacions (al marge de tots els serveis necessaris), resultat d’un acurat procés per reconvertir i adequar les antigues dependències del castell:
«Vam tocar el mínim possible les parets originals, però
vam optar per fer ben visibles els elements que s’hi
afegissin de nou». ◗
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