
� Nascut a Barcelona l’any 1962,
Ferran Audí és llicenciat en art
dramàtic, especialitat
d’interpretació, per l’Institut del
Teatre de Barcelona. Allà va
fundar la seva primera companyia,
Teatre Set. Ha completat la seva
formació a la Royal Academy of
Dramatic Arts de Londres, entre
altres escoles.

� L’any 1986 va debutar en teatre
a les ordres de Josep Maria
Flotats a l’obra El despertar de la
primavera. Ha actuat a més d’una
vintena d’obres teatrals i ha dirigit
una desena d’espectacles, alguns
d’ells de dansa i d’altres de teatre
físic. A més de l’Estat espanyol, ha
treballat a Gran Bretanya, França i
Noruega.

� El 1989 va rebre el Premi Adrià
Gual al projecte d’un muntatge
teatral per Don Carlos, de Schiller.

� També ha treballat en teatre i
televisió, entre d’altres a Carles, el
príncep de Viana, sota la direcció
de Sílvia Quer, Luces y sombras,
de Jaime Camino, i Locos por la
tele, de J. M. Güell.

� És professor d’interpretació al
Col·legi de Teatre de Barcelona.

MARCAT PER
L’ECLECTICISME

BELÉN GINART

Actor, director escènic i pro-
ductor, Ferran Audí està
immers actualment en el
rodatge del seu primer

llargmetratge com a realitzador,
The frost, una pel·lícula a partir de
l’obra teatral de Henrik Ibsen El
petit Eylof. El film és una copro-
ducció catalana-noruega impulsa-
da per l’empresa d’Audí, Alta Rea-
litat, de la qual és soci junt amb
Raúl Perales. Tot i ser un debutant,
el realitzador no ha tingut dificul-
tats per envoltar-se d’un equip tèc-
nic i artístic de primera fila, encap-
çalat per actors com Aitana Sán-
chez-Gijón, Tristán Ulloa, Bibi An-
dersson i Fermí Reixach.

Pregunta. Vostè ve del món del
teatre, en el qual s’ha format. Com
s’ha decidit a fer el pas al cinema?

Resposta. Ja fa temps que tinc
tendència a situar-me en el lloc del
director. Segurament el fet de ser
professor d’interpretació hi té molt
a veure. Una de les coses que m’in-
teressaven era fer el salt al cinema.
Vaig fer un primer curt, Teresa i els
no morts, que tot i ser experimental
va funcionar molt bé en festivals.
Vaig estar molt de temps pensant
què podia dirigir, i em va venir la
idea d’El petit Eylof, d’Ibsen.

P. Però d’on li ve l’afició per la
realització?

R. Tota la vida m’ha agradat el
cinema. Sóc molt cinèfil, com ja
ho era el meu pare. I el meu avi
patern havia estat maquinista d’un
cinema. Quan tenia 16 anys van
arribar a casa una càmera i un pro-
jector de cinema Súper 8, i em va
xalar. Feia i muntava les meves
pel·lícules. Després em vaig dedi-
car a la interpretació i això va que-
dar com oblidat. Fins ara.

P. És significatiu que debuti en
cinema amb un autor de teatre
com Ibsen.

R. Sí. El que passa és que
m’agraden les disciplines creuades.
Penso que el cinema de ficció, la
seva història, és bastant incom-
prensible sense el teatre.

P. Parla de temes, de fonts o de
processos de treball?

R. Parlo de tot. La divisió entre
cinema i teatre és artificial, manipu-
lada i desproporcionada. Els pares
del cinema, els grans mestres, com
Orson Welles, Ingmar Bergman,
David Lynch, Chaplin, i un llarg
etcètera, vénen del teatre. És evi-
dent que això ha evolucionat. Però
hi ha un sediment bàsic, hi ha uns
vasos comunicants entre el teatre i
el cinema innegables.

P. Per què es va fixar en El petit
Eylof?

R. Vaig conèixer el text fa anys i
me’n vaig oblidar. Però quan fas

obres de teatre sempre et queda el
pòsit de les que més t’han agradat,
t’han colpit o, en el meu cas, les
que més preguntes t’han suscitat.
El que m’agrada és fer coses de les
quals no sé la resposta. I això
m’ho provocava El petit Eylof.

P. En quin sentit?
R. En el sentit que planteja un

dilema que jo no sabria resoldre.

Una mica la idea que a la vida,
d’alguna manera, acabem pagant
factures molt més altes no pas per
allò que hem fet sinó pel que hem
deixat de fer. Té una cosa molt
moderna, i és que planteja que la
gent pateix per una mena de para-
dís perdut, una idea de si mateixos,
d’allò que havia de ser, però que
no és perquè no hem fet res per
aconseguir-ho.

P. Quina és la història?
R. Parla d’uns pares que en mo-

rir el seu fill s’adonen que en reali-
tat no el coneixien, i això els porta
a descobrir que no l’han estimat
mai, tot i creure que sí. Estaven
massa implicats en handicaps
egoistes que tenen a veure amb les
seves obsessions i desitjos i no te-
nien en compte els dels altres.

P. Vostè ha fet l’adaptació i ha
escrit el guió. Com ha estat el pro-
cés?

R. He intentant respectar molt
la història i la visió de l’ésser humà
que té Ibsen, i poc la forma. He
canviat l’època, el tempo i fins i tot
he desenvolupat parts que a l’obra
original són pures anècdotes.
L’obra d’Ibsen passa en una casa
en 48 hores. La meva pel·lícula, en
tota una regió, en un mes i mig o
dos.

P. Per a vostè era molt impor-
tant rodar a Noruega. Quin paper
hi juga la natura?

R. És cabdal. La història és la
d’una tragèdia descomunal que li
passa a gent molt normal. I la natu-
ra és aquest marc colossal i indife-
rent contra el qual els personatges
topen contínuament. Les condicio-
ns climatològiques i de paisatge
allà són realment molt dures, i mar-
quen de manera definitiva la psico-
logia i la manera de viure i d’expre-
ssar els conflictes d’aquesta gent.

P. Va ser molt difícil trobar com-
plicitats per al projecte?

R. A nivell artístic, el fet que

uns catalans hagin volgut fer una
adaptació moderna d’Ibsen és una
cosa percebuda com a original,
poc corrent. Rodem en una regió
de Noruega on no s’ha fet mai cap
pel·lícula. I els productors necessi-
ten conèixer el terreny. Per això
hem intentat apuntalar-nos d’un
equip molt bo que ens garanteixi
un bon nivell de qualitat, i penso
que ho hem aconseguit.

P. Va ser difícil convèncer els
actors?

R. Soprenentment, no. A la ma-
joria no els coneixia personalment,
els vaig enviar el guió, m’hi vaig
entrevistar i van dir que sí.

P. L’acomplexa el fet que sigui
la seva primera pel·lícula?

R. No. Jo no tinc cap problema
en dir que hi ha coses que desco-
nec. El que no sé, ja m’ho explica-
ran. El que sempre m’ha alimen-
tat, i és evident en el meu recorre-
gut, és aprendre. I el fet de trobar-
me amb gent com l’Aitana o com
David Omedes, el director de foto-
grafia, amb una experiència cine-
matogràfica molt més àmplia que
la meva, no m’acomplexa, al con-
trari, em motiva, em dóna segure-
tat i m’entusiasma.

P. Abans de començar a rodar
ha assajat durant un mes amb els
actors. Això no és molt habitual.

R. No és habitual a casa nostra,
però sí a d’altres llocs, Si vols que
els actors estiguin actius, involu-
crats i aportin coses, els has de do-
nar el temps de ficar-se en bany
Maria.

P. Com veu el cinema català ac-
tual?

R. Crec que està evolucionant
bé. Un bon exemple que se m’acut
és Salvador, mostra de la voluntat
de fer una història que és molt nos-
tra però no explicar-nos-la només
a nosaltres mateixos, sinó a gent
que no en sap res. Crec que hem
d’anar cada cop més per aquí.

FERRAN AUDÍ / Actor, director escènic i realitzador

“El cinema de ficció
és incomprensible

sense el teatre”

EXCLUSIVES LAIE, S. A.
Por acuerdo de la junta general extraordi-
naria y universal de accionistas de EXCLU-
SIVES LAIE, S. A., en sesión celebrada el
27 de marzo de 2008, se aprobó por una-
nimidad: "Cambiar la actual denominación
de la sociedad (Exclusives Laie, S. A.) por
la de DRAPER 2008, S. A., modificándose
en consecuencia el artículo 1.º de sus esta-
tutos sociales". Lo que se hace constar de
conformidad con el artículo 150.1 de la Ley
de Sociedades Anónimas.

El administrador

BRAIN BEE
IBÉRICA, S. A.

TRASLADO DOMICILIO SOCIAL
Por acuerdo de su junta general de 21 de
febrero de 2008, se pone en conocimiento
que la sociedad Brain Bee Ibérica, S. A., ha
variado su domicilio social y lo ha estable-
cido en Terrassa, calle Saturn, 33, bajos.

Terrassa, 21 de febrero de 2008
El secretario de la sociedad, Carlo Colosio
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